
آنسوی علت گرانی قطعات خودرو
عربستان سعودی اعالم کرد

 افزایش تولید نفت اوپک پالس 
از ماه آینده

ارزش افزوده ۳۵ درصدی صنعت طیور برای کشور

چالش های ارتقای سرانه 
مصرف گوشت قرمز

با وجود پتانسیل باالی صنعت طیور، اتخاذ سیاست ارتقای 
سرانه مصرف گوشت قرمز، سرمایه گذاری در این صنعت را 
در معرض خطر قرار می دهد.علی رغم پتانسیل باالی صنعت 
طیور، ظرفیت تولید ۴ هزار تن مرغ زنــده و امکان صادرات 
۸۰۰ هزار تن گوشت مرغ به بازارهای هدف، سیاست ارتقای 
سرانه مصرف گوشت قرمز از سوی مســئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی دنبال می شود که از لحاظ اقتصادی اتخاذ چنین 
سیاستی مقرون به صرفه نیســت.با توجه به رشد ۵ برابری 
سرانه مصرف گوشــت مرغ طی ســال های بعد از انقالب و 
اختالف ۲ برابری سرانه مصرف با متوسط دنیا، ارتقای سرانه 
مصرف گوشــت مرغ و جایگزینی آن با گوشت قرمز در اقلیم 

خشک و نیمه خشــک کشــور ما امکان پذیر نیست چرا که 
توسعه تولید گوشــت قرمز به معنای افزایش واردات علوفه 
دامی یا فشــار بر منابع آبی و تخریب محیط زیست تمام می 
شــود. بنابر آمار برای تولید یک کیلو گوشت مرغ ۵ هزار لیتر 
آب مورد استفاده قرار می گیرد، در حالیکه برای تولید گوشت 
قرمز این میزان بــه باالی ۱۶ هزار لیتر می رسدبســیاری از 
مسئوالن بر این باورند که با وجود سرمایه گذاری هنگفت در 
صنعت طیور کشور و امکان تامین نیاز داخل و ارزآوری ۱.۵ تا 
۲ میلیارد دالری صادرات گوشت مرغ، ارتقای مصرف گوشت 
قرمز به معنای نابودی این صنعت اســت که این سیاست در 

تضاد با منطق اقتصادی است....

ضرورت تامین ارز برای تعطیل 
نشدن تولید لوازم خانگی
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مهلت ثبت نام وام کرونا تا ۵ مرداد تمدید شد
براساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس کرونا، مهلت ثبت نام برای 
دریافت تسهیالت حمایتی کرونا پنج روز دیگر تمدید شد؛ بر این اساس متقاضیان تا ۵ مرداد فرصت دارند به 

سامانه کارا مراجعه و درخواست وام بدهند.
در بیستمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا که به ریاست معاون 
اقتصادی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان دستگاهها برگزار شــد، روند اعطای تسهیالت به شاغلین و 

کارفرمایان مشاغل در رسته های چهارده گانه منتخب آسیب دیده از کرونا مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه ضمن بررســی وضعیت ارســال پیامک به کارفرمایان و خویش فرمایان در بحث اعطای 
تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده، بر لزوم پرداخت سریع تسهیالت به خسارت دیدگان ناشی از شیوع 
ویروس کرونا تاکید و از بانکهای عامل تعیین شده در این زمینه خواسته شد تا همکاری و تالش بیشتری برای 

پرداخت سریع تسهیالت به ثبت نام کننندگان صورت دهند.
از جمله مصوبات مهم کارگروه، تمدید ۵ روزه مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیالت بود که بر این اساس 
همه شاغلین و کارفرمایان در رسته های ۱۴ گانه آسیب دیده مصوب در کارگروه اقتصادی کرونا، تا ۵ مرداد 
ماه فرصت دارند با مراجعه به ســامانه کارا به نشــانی https://kara.mcls.gov.ir/  مراحل ثبت نام خود 
برای دریافت تسهیالت حمایتی کرونا را دنبال کنند.پیش از این معاونت اشتغال وزارت کار فرصت ثبت نام 
متقاضیان برای بهره مندی از تســهیالت حمایتی کرونا را تا پایان تیر ماه اعالم کرده بود.براســاس مصوبه 
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شــیوع ویروس کرونا، برای دریافت این تسهیالت از بانک ها 
در سقف مبالغی که نیاز به معرفی ضامن کارمند باشد، رسمی بودن ضامن کارمند الزامی نیست.وزارت کار به 
دلیل تاخیر در فرآیند اجرای پرداخت تسهیالت کرونا و وجود برخی مشکالت در روند ارسال پیامک و کندی 

ثبت نام متقاضیان درخواست تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت وام را به کارگروه اقتصادی کرونا ارائه کرده بود.

یوسفی:
ثبت نام متقاضیان تسهیالت ویژه 

کرونا ادامه دارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
در مورد پرداخت تســهیالت کرونا توضیحاتی را ارائه 
داد.محمدرضا یوســفی، با اشــاره به اینکه ۱۴ گروه 
کسب و کار در کشور و استان از شــیوع ویروس کرونا 
دچار آسیب شــده  اند عنوان کرد: مراکز توزیع و تولید 
غذا، مراکز گردشــگری حمل و نقــل عمومی، تولید 
و توزیع کنندگان پوشــاک، تولید و توزیع کنندگان 
آجیل، مراکز تفریحی اقامتی، موسســات خصوصی 
دارای پروانــه بهره بــرداری از وزارت بهداشــت، 
آموزشگاه های رانندگی و آرایشــگاه ها از جمله آن ها 
هســتند. البته بعد از مدتــی به واحد هــای مذکور 
واحد های پرورش گوشت، تولید کننده های مرغ مادر، 
مراکز تولید محصوالت گلخانــه ای، صیفی جات نیز 

اضافه شد.
وی با اشــاره به این کــه واحد هــای تولیدی و 
صنعتی که تحت تاثیر کرونا قــرار گرفته  و تعدیل 
نیرو انجــام داده انــد از همان روز ها بــا مراجعه به 
سامانه بیمه بیکاری می توانســتند در آن ثبت نام 
کنند، عنوان کرد: تا حال حاضــر ۷ هزار و ۶۰۰ نفر 
در سامانه مذکور در استان زنجان ثبت نام کرده اند 
که یک هزار و ۷۰۰ نفر در مرحلــه اول و بقیه افراد 
نیــز در مراحل بعد به ســازمان تامیــن اجتماعی 

معرفی شدند.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان زنجان 
با اشــاره به اینکه مرحله اول ثبت نــام بیمه بیکاری 
حاصل از شــیوع ویروس کرونا از ۱۰ اسفند ماه تا آخر 
اردیبهشــت بود و اعتبار الزم از طریق سامانه برنامه و 
بودجه تامین شــد، گفت: به افراد مشمول در صورت 
مجرد بودن ۸۰۰ هزار تومان و در صورت متاهل بودن 
یک میلیون  و ۲۵۰ هزار تومان پرداخت شــد و این در 
حالی اســت که افرادی که از ابتدای خرداد همچنان 
بیکار مانده  اند از صندوق بیمه بیکاری، مقرری ماهانه 

نیز دریافت می کنند.

درحالی که پیش از این اعالم شــده بود افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه 
اعمال خواهد شد و جامعه کارگری با وسواس اخبار مربوط به افزایش حق مسکن 
را پیگیری می کند، هنوز خبری از تصویب و اعمال این افزایش در فیش حقوقی 
تیر ماه کارگران نیست؛ البته وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن را به هیات 
دولت برده و وزیر کار خبر داده که مصوبه هفته آینده در دولت به تصویب می رسد 
و به زودی ابالغ می شود.بیســتم فروردین ماه امسال شــورای عالی کار حداقل 
افزایش دستمزد ســال ۱۳۹۹ را ۲۱ درصد تصویب کرد اما با وجود پیشنهاداتی 
که برای افزایش حق مســکن مطرح شــد، مصوبه ای در این خصوص نداشت 
تا اینکه در هفدهم خرداد ماه و در دویســت و نود و دومین نشست شورای عالی 
کار که با حضور وزیر کار، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان 
تشکل های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار شد، اعضای شورا با افزایش 
۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگری موافقت کردند.بر این اساس مبلغ 
کمک هزینه مســکن که پیش از این صد هزار تومان بود با تصویب شورای عالی 
کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما از آنجا که حق مسکن تنها آیتم و زیرمولفه 
بسته مزد کارگران است که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات وزیران است، 
وزیر کار پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را که در 
واقع مصوبه شورای عالی کار بود با قید دو فوریت به هیات وزیران ارائه کرد که در 
تاریخ ۱۳۹۹.۴.۱ به ثبت رسید.پیش از این از سوی وزیر کار به نمایندگان تشکل 
های کارگری و نمایندگان کارگران در شــورای عالی کار وعده داده شده بود که 
افزایش حق مسکن از تیر ماه لحاظ خواهد شد و بر همین اساس کارگران چشم 
انتظار تصویب هرچه سریع تر آن در هیات وزیران هستند تا بخشی از دستمزد خود 
را که تاکنون پرداخت نشده دریافت کنند.در همین راستا هادی ابویـ  دبیرکل 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفتگو با ایسنا معتقد است: با توجه به 
حضور سه وزیر کابینه در جلسات تصمیم گیری دستمزد شورای عالی کار، مصوبه 

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نباید با تاخیر همراه شود و خواسته جامعه 
کارگری این است که مصوبه هر چه سریع تر در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.

او می گوید: تصویب این مصوبه هرچقدر با تاخیر انجام شود حق مسکن کارگری 
ارزش ریالی خود را از دســت می دهد لذا از هیات وزیران می خواهیم که چنین 
مواردی را در اولویت بررسی قرار داده و خارج از نوبت رسیدگی کند.بیات، رئیس 
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز از هیات وزیران خواسته مصوبه افزایش 
حق مسکن کارگران را با نگاه مساعدتری به تصویب برسانند تا ضمن جلب نظر 
جامعه کارگری، بخشی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران جبران شود.

او می گوید: اگر چه مصوبه شورای عالی کار قابل احترام است ولی انتظار داریم با 
توجه به وضع معیشتی کارگران و افزایش هزینه های زندگی آنها، هیات وزیران 
با نگاه مساعدتری مبلغ حق مسکن کارگران را تصویب کند تا نظر جامعه کارگری 
در این خصوص تامین و بخش اندکی از هزینه های مسکن و اجاره بهای آنها جبران 
شود.در همین حال بسیاری از فعاالن کارگری و کارشناسان حوزه کار تاکید دارند 
که در صورت تصویب افزایش حق مسکن در هیات وزیران، معوقات کمک هزینه 
مسکن از فروردین ماه امسال محاســبه و به کارگران پرداخت شود.در حالی که 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هیات وزیران همان مصوبه شورای عالی 
کار در خصوص افزایش حق مسکن را به تصویب می رسانند اما مقامات کارگری 
با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران از افزایش 
مبلغ حق مسکن در هیات وزیران اســتقبال کرده اند؛ همچنان که پیش از این 
ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا گفته بود: »حقوقی که 
کارگران دریافت می کنند هزینه های سنگین مسکن و اجاره بها و حمل و نقل آنها 
را جبران نمی کند لذا دولت می تواند مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری را در هیات 
دولت افزایش دهد، همچنان که سخنگوی دولت هم قبال اعالم کرده بود دولت با 

افزایش مبلغ حق مسکن دستمزد کارگران را جبران خواهد کرد. “ 

احتمال افزایش حق مسکن در فیش حقوقی تیرماه کارگران

www.aftabeghtesadi.com

  صفحه2

  افزایش قیمت دالر، باعث شــده طی هشت ماه 
اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد 
کاهش پیدا کند، این در حالی اســت که سال ۹۶ در 
حال نزدیک شــدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم 
اما با این وضعیت اگر هیــچ عامل مخرب دیگری بر 
اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰ سال دیگر قدرت 

خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسد.
از این سو کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای 
خارجی چون دالر و یورو، هم نتیجه سیاســت های 
بین المللی و فراملی است و هم از عوامل درونی ناشی 
می شود. اقتصاد ایران در سال ۹۱که به دوره احمدی 
نژاد برمی گردد با یک جنگ ارزی شدید مواجه شد 
و پس از فشــار بر منابع ارزی، قیمت دالر از ۱۱۰۰ 

تومان به ۳۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
در دوره جدید تحریم ها امریکا از تجربه دور قبل 
نهایت استفاده ها را کرد چرا که آمریکا از طریق اوفک 
می دانست که صادرات پتروشیمی ما به چند کشور 
محدود می شــود و ما در چند نقطه از دنیا بستانکار 
ارز می شــویم؛ آنها حتی می دانستند که بین ۵۰ تا 
۷۰ درصد از مصرف ارز ما در امارات به خصوص دبی 

خالصه می شود.
ولی در ایران متاســفانه بخاطر تغییرات ریاست 
جمهوری تجربه تحریم هــا در دولت قبلی ماند هر 
چند که معتقدم تجربه ای خــاص در دولت قبلی 
شــکل نگرفته بود. فقدان تنوع در شرکای تجاری و 
اقتصادی خارجی یکی دیگر از عوامل ضعف نقشــه 
ارزی کشــورما ســت چرا که  بین ۵۰ تا ۶۰ درصد 
واردات و صــادرات ما فقط به چهار کشــور محدود 
می شــود؛ این عدم تنوع شکنندگی اقتصاد ما را باال 

برده است.
از سویی دیگر در گیرو دار گرانی ارز مقدار زیادی 
دالر و یورو از کشور خارج شد و بخاطر وجود نداشتن 
سیاست های درست بانکی که حسابهای ارزی مردم 
را ریالی حساب کردند. بسیاری حساب های خود را 
از بانکها خارج کردنــد. و این منجر به تورم باالی ۳۰ 
درصد شد. عده ای معتقدند دولت نیز باعث افزایش 

قیمت ها شده است. 
اما خیلی ها معتقدند اگر روند افزایش قیمت دالر 
به همین روال پیش رود، به طور حتم به زودی اقتصاد 
ایــران را از کار خواهد انداخت. ایــن اقتصاد تا یک 
اندازه ای کشش و تحمل افزایش قیمت دالر را دارد 

و خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر آن قرار می گیرد.
هرچند از ۱۳ ابــان نرخ دالر در کانــال ۱۲ هزار 
تومان باقی مانده اســت اما برخی می گویند خرید 
و فروش ارز با قیمت های اعالمــی صرافی ها انجام 
نمی شود. بســیاری از اقتصاد دانان معتقدند برای 
مقابله با این شرایط در خصوص اصالح نقشه ارزی، 
تنوع بخشیدن به شــرکای تجاری، مبارزه جدی با 
قاچاق کاال، جلوگیری از خروج ارز به وسیله واردات 
غیرضروری، گردشگری و ... و همچین بازگشت ارز 
حاصل از فروش محصوالت پتروشــیمی به کشور 
توجه داردو اینها مواردی هستند که اگر رعایت شود 

ایران تبدیل به ونزوئال تبدیل نمی شود. 
اما در حال حاضر جدای تحریم ها اقتصاد کشور از 
رانت و مفاسد اقتصادی و موارد پولشویی نیز رنج می 
برد. اینها دیگر ربطی به تحریم ها ندارد بلکه تحریم 
ها را بهانه ای می کند برای رســید به اهداف برخی 
سود جو به نظر می رسد دولت ناچار است تمام موارد 
یاد شــده را مدیریت کند چرا که در غیر این صورت 
لطمات جبــران ناپذیری وارد بدنه اقتصاد کشــور 

خواهد شد. 

کارشناسان اصل شرایط اقتصاد ایران را بررسی کردند

مبارزه با پولشویی 
شاید زمانی دیگر

حسین کریمی 
سردبیر

سرمقاله

 رسوخ ویروس های اجتماعی 
در اقتصاد ایران!
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روســا و اعضای کانون های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر 
سازمان تامین اجتماعی از رئیس جمهوری قدردانی کردند. روسا 
و اعضای کانون های کارگران بازنشســته و مستمری بگیر سازمان 
تامیــن اجتماعی در سراسرکشــور در نامه ای به حجت االســالم 
والمســلمین جناب آقای دکتر روحانی رئیــس جمهور محترم از 
همراهی ایشان و هیات دولت در واگذاری بخشی از بدهی های دولت 
به سازمان تامین اجتماعی به منظور اجرای متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان قدردانی کردند. در این 
نامه آمده است: حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی 
رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران با سالم عزم جدی جنابعالی 
و هیات محترم دولت در واگذاری بخشــی از بدهی های انباشــته 
شده دولت به سازمان تامین اجتماعی در برهه کنونی و در راستای 
پاسخگویی به یکی از مهمترین درخواست ها و حقوق بر زمین مانده 
بازنشستگان و مســتمری بگیران تامین اجتماعی اقدامی بسیار 

ارزشمند و گرانسنگ به شمار می رود که جای تقدیر و تشکر فراوان 
دارد. پیگیری ها و همراهی مشــفقانه و دغدغه مندانه وزیر محترم 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی)جناب آقای شریعتمداری(، نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل محترم سازمان تامین 
اجتماعی و کلیه عزیزانی که مجدانه و بــه انحاء مختلف در تحقق 
این مطالبه چندین ســاله یعنی اجرای قانون همسان سازی نقش 

سازنده ای داشته اند، موجبات دلگرمی بازنشستگان را فراهم نمود.
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دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی اعالم کرد

باقی ماندن بخشی از 
مطالبات مسافران از 
پروازهای کنسل شده

دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایی از 
باقی ماندن مطالبات مردم و پس ندادن بهای 
بلیت پروازهای کنسل شده آنها ناشی از شیوع 
ویروس کرونا از ســوی یکــی از ایرالین های 
داخلی خبر داد و گفت : تســهیالت کرونایی 
شرکت های هواپیمایی در مرحله ی پرداخت 
قرار دارد و به زودی آنهایی که پول مردم را به 
دلیل نداشــتن نقدینگی، ندادند می توانند 

پرداخت کنند.
پس از گذشــت حدود پنج ماه از شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور و کنسل شدن بلیت 
پروازهای داخلی و خارجی مردم که قرار بود 
بهای آن بدون کســر جریمه به آنها برگردند 
هنوز برخی از مردم موفق نشدند پول بلیتی 
که در سال گذشته خریداری کردند و کنسل 
شده است را از شــرکت های هواپیمایی پس 

بگیرند.
مقصود اســعدی ســامانی - دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایــی - در این بــاره به 
ایسنا گفت: به غیر از یک ایرالین تقریبا همه 
شرکت های هواپیمایی بهای بلیت پروازهای 
کنسل شده مردم را پرداخت کردند و برخی 
از بلیت های کنســل شــده که بهای آن به 
مردم برگردانده نشــده نیز به زودی پرداخت 

می شود.
وی با بیــان این که تســهیالت کرونایی 
ایرالین های داخلی در مرحله ی تامین منابع 
و پرداخت توســط بانک های عامل قرار دارد، 
اظهار کرد: برخی شــرکت های هواپیمایی 
که هنوز بهای همه بلیت های کنسل شده را 
نداده اند به زودی تسهیالت شــان را دریافت 
می کنند و مطالبات مردم را پرداخت خواهند 

کرد.
اسعدی ســامانی اعالم کرد: اکثر مردمی 
که بابت بازنگشــتن بهای بلیــت پروازهای 
کنسل شده شان در ایام شیوع ویروس کرونا 
گالیه دارند مربوط بــه ایرالین های خارجی 
است که سازمان هواپیمایی کشوری مذاکرات 
مختلفی با آنها و سازمان هواپیمایی کشورشان 
انجام داده که امیدواریم به زودی این مطالبات 
نیز پرداخت شــوند. البته ایرالین ها نیز اعالم 
کرده اند که با افزایش پروازها و درآمدهایشان 
مطالبات مردم را از طریق تهیه بلیت مجدد یا 

به صورت  نقدی پرداخت می کنند.

۵۷ هزار بنگاه اقتصادی 
مازندران مشمول تسهیالت 

کرونایی شدند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
مازندران گفت که ۵۷ هزار کارگاه و واحدهای 
کسب و کار در این اســتان مشمول دریافت 

تسهیالت ناشی از خسارت کرونایی شده اند.
حســن خیریانپور افزود : تاکنون ۹ هزار و 
۹۲۷ کارگاه خسارت دیده از کرونا در سامانه 
کارا ثبت نام کــرده اند و پرونــده آنها پس از 
بررسی برای دریافت تسهیالت به بانک عامل 

برای پرداخت ارسال شده است.
وی توضیح داد : بر اســاس اعــالم وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی ، بنــگاه های 
اقتصادی و کارگاه های کسب و کار تا پایان تیر 
ماه ســال جاری برای ثبت نام جهت دریافت 
تســهیالت کرونایی مهلت دارند و باید تا این 
زمان با مراجعه به ســایت کارا ثبت نام خود را 

قطعی کنند.
معاون اســتاندار مازندران اظهار داشــت 
: بانک های عامل نیز تا پایان مرداد ماه مهلت 
دارند پرونده های وارده را بررســی و نسبت به 
پرداخت تســهیالت به واحدهای مشــمول 

اقدام نمایند.
خیریانپور سهم تســهیالتی پیش بینی 
شده برای اســتان مازندران ناشی از خسارت 
کرونا را هم حدود یک هــزار و ۵۶۱  میلیارد 
تومان اعالم کرد و افزود  : حدود ۳.۹ درصد از 
مجموع تسهیالت بانکی پیش بینی شده در 
کشور برای جبران خســارت ناشی از کرونا به 

استان مازندران اختصاص یافت.
بر اساس آمار ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی مازندران ، کرونا در پیک اول حدود ۳۰ 
هزار میلیارد ریال به بخــش های اقتصادی 
استان خسارت زد. بیشترین خسارت مربوط 
به بخــش خدماتی اســت کــه ۵۲ درصد از 

اشتغال استانی را در اختیار دارد.
شــیوع کرونا از ســی ام بهمن ماه ســال 
گذشته در مازندران شروع شد. با گذشت پنج 
ماه از همه گیری بیمــاری ، ویروس کرونا هم 
اکنون در این اســتان در پیک موج دوم قرار 
دارد و برابر اعالم دانشــگاه های علوم پزشکی 
مازندران و بابل هم اکنون حدود یکهزار و ۵۰۰ 
بیمار کرونایی در بیمارستان های این استان 

بستری هستند.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم دیروز 
اعالم کرد کــه وضعیت شــیوع کرونا در ۱۳ 
شهرستان از ۲۲ شهرستان استان قرمز است. 

مدیرکل دفتر توسعه ایمنی راه و 
حریم سازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای:
 ایمنی متعادل و نسبی 

در راه های لرستان فراهم 
شده است

مدیرکل دفتر توســعه ایمنی راه و حریم 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
ایمنی متعادل و نســبی در راه های لرستان 

فراهم شده است.
مجید صبــاغ زاده در بازدیــد از وضعیت 
ایمنی محورهای مواصالتی لرســتان، اظهار 
کرد: به رغم خسارات ســیل های سال ۹۸ به 
راه های لرستان، در حال حاضر شرایط ایمنی 
متعادل و نســبی خوبی در این استان فراهم 

شده است.
وی از محورهای شهرستان های الیگودرز، 
پلدختر و بروجرد بازدید کرد و  مسائل ایمنی 
و فعالیت های بهسازی و تجهیز راه های استان 
و موانع موجود مورد بررســی قرار داد و گفت: 
ســعی بر این اســت که با همکاری اداره کل 

استان،  نواقص و مشکالت مرتفع شود.  
این مســئول تکمیل پروژه های روشنایی 
در کمترین زمان،  بازســازی و به روزرسانی 
حفاظ های ایمنی راه،  ارتقــای ایمنی راه ها و 
ســاماندهی منظر جاده ای را از اولویت های 
مورد نظــر در اســتان برشــمرد و تصریح 
کرد:کارهای زیادی در این راستا در حال انجام 
است که باید هرچه ســریع تر تکمیل شود تا 
بتوان در یکسال آینده، وضعیت مناسب تری 

در سطح راه های استان ایجاد کرد.
صباغ زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
تمام تالش ســازمان و اداره کل استان بر این 
اســت که در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف 
و جایگاه شایسته استان از نظر ایمنی دست 

پیدا کنیم.

جزییات طرح مالیات بر خانه های 
خالی

قراردادهای اجاره ۳ساله از 
مالیات معاف می شوند

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی جزییاتی از پیشنهادهای وزارت 
راه و شهرسازی را در خصوص طرح مالیات بر 

خانه های خالی، اعالم کرد.
پروانه اصالنــی، مدیرکل دفتــر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه 
تلویزیونی با موضوع جزییات طرح مالیات بر 
خانه های خالی، گفت: هم اکنون پیشــنهاد 
مشخص وزارت راه و شهرســازی این است، 
افرادی که تا شــهریور واحدهایشان را عرضه 
کنند از مالیاتی که از ابتدای قانون تاکنون باید 

می پرداختند، معاف می شوند.  
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه 
و شهرسازی، ادامه داد: همچنین افرادی که 
تمایل داشته باشند، قراردادهای اجاره شان 
را ۳ ســاله منعقد کنند از مالیات بر خانه های 
خالی و سایر مالیات هایی که در بخش مسکن 

قرار است وضع شوند، معاف خواهند شد.
اصالنی توضیح داد: اگر بســته مالیات بر 
خانه های خالی را مشــوق ها در کنار برخی 
قوانین ســختگیرانه در نظر بگیریم، قطعا به 
تعادل در بازار مسکن و بازار اجاره، کمک می 

شود.
وی در خصوص ایجاد مشــکالت و چالش 
هایی بر ســر اجرای قانــون و دور زدن های 
قانونی در غیرقابل ســکونت ارزیابی شــدن 
برخی واحدهــا با امضاهــای طالیی، گفت: 
فساد در هر کشوری و برای هر قانونی ممکن 
اســت اتفاق بیفتد و راه های گریــز از قانون 
وجود داشته باشد. ولی اساسا هدف این است 
که همه موارد این چنینی، شناســایی شوند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: اگر 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بتواند، 
۵۰ درصد خانه های خالی را شناسایی و وارد 
بازار مسکن کند، رسالتش را انجام داده است 
و قطعا بتدریج، فرهنگ مالیات در کشــور جا 
می افتد.اصالنی توضیح داد: سامانه امالک و 
اسکان نه از جنبه صرفا ثبت معامالت بلکه از 
جنبه  احصا و شناسایی ســکونت افراد، اتفاق 
بزرگی در کشور است.مدیرکل دفتر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی گفت: این 
طرح در سال ۷۱ هم مطرح شد. اما در اختیار 
نبودن آمار و اطالعــات دقیق، از جمله دالیل 
تاخیر در اجرای هرگونه برنامه ای بود.اصالنی 
با اشاره به اینکه درباره خانه های خالی نگرانی 
ها زیاد نیســت، توضیح داد: چــون اگر خانه 
نباشد مشمول این مالیات نخواهد شد و چون 
ضمانت هــای اجرایی در ایــن قانون تدارک 
دیده شــده در حال حاضر کســی که بتواند 
خانه خــود را خالی نگهدارد سیســتم اجازه 
نخواهد داد. بنابرایــن خانه های خالی به بازار 
عرضه خواهد شــد.  اصالنی افزود: مجلس در 
نظر دارد اصالح نرخ ها را به گونه ای انجام دهد 
که مشکلی ایجاد نشود. بنابراین در این طرح 
قرار نیست در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت 
شود و فقط از ســوداگران بازار مسکن مالیات 

دریافت می شود.  

خبر نگره

کارشناسان اصل شرایط اقتصاد ایران را بررسی کردند

رسوخ ویروس های اجتماعی در اقتصاد ایران!
 وقتی وام های هزار میلیاردی اخذ شده تسهیالت 
به سمت داللی در حوزه مســکن رفته است و، چون 
کشور دارای تورم است این تسهیالت را اخذ می کند 
به پشتوانه این ملک ها و تورم در بخش مسکن سود 
۲۰۰ درصدی می کنند و بعد سی چهل درصد سود 
به بانک می دهند. تولیدی انجام نمی شود و نقدینگی 
باال می رود. در حالی که وقتی بانک سپرده ها را با سود 
۱۵ درصد از سپرده گذار می گیرد اگر به دست تولید 
کننده واقعی برسد باعث خواهد شد تولید انجام شود. 
به اندازه سود پول که ۱۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان 
است که روزانه به سپرده گذاران تعلق می گیرد و در 
واقع خلق نقدینگی است به این اندازه اگر تولید واقعی 
صورت بگیرد به اندازه نقدینگی خلق شــده تولید 

خواهیم داشت
در شــرایطی که تحریم ها و کرونا گریبان اقتصاد 
ایران را گرفتند دولت بــا محدودیت ها و تنگنا های 
متعددی رو به روســت و از ســویی نیز مردم نگران 

تأمین معیشت خود به دولت چشم دوختند.
همزمانی تحریم ها با شیوع کرونا ضربه سنگینی 
بر اقتصاد کشور وارد کرده و شرایطی خاص را ایجاد 
کرده است. برای مثال کسب و کار ها به واسطه کرونا با 
مشکالت عمده کاهش فروش و افزایش بدهی مواجه 
شدند. از سوی دیگر بخش خدمات به علت سروکار 
داشــتن فعاالن این حوزه با جامعه، بیشــتر از سایر 
بخش ها آسیب دیده است. نتایج نشان می دهد که با 
تعطیلی بنگاه ها در بخش خدمات، میزان سفارش ها 

و ارائه خدمات همچنان در رکود به سر می برد.
همین موجب شــد تا بخش های مختلف دولت 
سیاست هایی را برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع 
کرونا بر کســب و کار ها در دســتور کار قــرار دهند. 
چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور، اقداماتی از جمله 
تمدید مهلت تســلیم اظهارنامه مالیاتی، استمهال 
پرداخت مالیات، اســتمهال پرداخــت بدهی های 
مالیاتی دوره های گذشته، تمدید مهلت بخشودگی 
جرایم مالیاتی، تعویق در برگــزاری هیات های حل 
اختالف مالیاتی، تمدید مهلت اعتراض اوراق مالیاتی 
و تسهیل در فرآیند های حسابرسی مودیان مالیاتی 
را برای حمایت از بنگاه ها انجام داده است. اما برخی 
این را کافی نمی دانند و گروهی نیز در مقابل مهمترین 
اولویت کنونی دولت را تأمین مخارج دولت آن هم در 

شرایط تحریم و کرونا می دانند.

برای هدایت نقدینگی به ســمت تولید 
مالیات بر عایدات ثروت صورت بگیرد

حسین محمودی اصل اقتصاددان در این باره بیان 
کرد: دولت بایستی با توجه به پیش بینی تحریم ها، 
اقدامات اولیه ای صورت می داد. اما نداد و به مشــکل 
برخوردیم. ولی بــرای ادامه کار چه بایــد کرد. این 
واقعیتی است که واردات ارز دچار مشکل شده است. 
فروش نفت بسیار کاهش یافته است و باید به دنبال 
جایگزین باشیم. بخش خصوصی باید دراین باره به 
ما کمک کند. در کوتاه مدت بایــد قوانین مربوط به 
پیمان سپاری ارزی اندکی تعدیل شود. وارد کننده 
حتی به قمیت سامانه سنا ارز خود را عرضه کند. اینکه 
ارز را به دولت بدهد گام بعدی اســت، اما اصرار بر این 
است که همه ارز ها به بانک مرکزی داده شود. در این 
بحث، قیمت های پایه را داشــتیم که درســت نبود 
و صادر کننده مــا کاال را ۹۰۰ دالر تمام می فروخت، 
ولی در سامانه گمرک می خورد ۲۵۰۰ دالر بنابراین 
باید دو نیم برابر صادراتی که کرده بود از بازار آزاد ارز 

می خرید و به دولت می داد.
وی افــزود: در مقطعی صادرات ما متوقف شــد 
برای همین می گویم بایــد پیش بینی هایی صورت 
می گرفت. پس از چالش های مختلف در برگشــت 
ارز، دولــت می تواند نســبت ها را جا به جــا کند. به 
صادرکننده بگوید بــه جای این کــه ۲۰ درصد به 
سامانه سنا و بقیه ارز را به ســامانه نیما بیاورد بیاید 
بگوید ۴۰ درصد سامانه ســنا مابقی به سامانه نیما 
برود. اگر عده ای بخواهند ارز را به خارج انتقال دهند 

به شیوه های مختلف این کار را می کنند. باید فضا و 
ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به گونه ای باشد 
که عالقه ای برای خروج ارز از کشور ایجاد نشود وگرنه 

به سناریو های مختلف این کار انجام می شود.
محمودی اصل ادامــه داد: راه حل تولید و افزایش 
تولید اســت. راه حل دیگری در جهان وجود ندارد. 
باید بخش تولیدمان توانمند شــود تا ارز وارد کشور 
شود. برای این کار هدایت نقدینگی به سمت تولید 
باید صورت گیرد. برای هدایت نقدینگی باید مالیات 
بر عایدی ثروت راه بیفتد. مالیات بر عایدات ثروت به 
عنوان کنترل کننده رفتار های فعاالن اقتصادی عمل 
می کند. این مالیات با سیســتم شفاف و فرایند های 
پویا و کامال مشــخص انگیزه ســوداگرای را پایین 
می آورد. سود و امنیت تولید بیشتر می شود. دردسر 
تولید کمتر خواهد شد و سوداگران به دلهره خواهند 
افتاد.وی افزود: در کشــور ما در حال حاضر به اندازه 
رشد نقدینگی، رشد تولید نداریم. اگر فرض کنیم در 
یک سال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی افزایش 
دارد باید به همین اندازه تولیدمان افزایش پیدا کند 
تا اثرات نقدینگی را نه تنها خنثی کند و جلوی تورم 
را بگیرد بلکه باعث رونق اقتصادی و تولید و اشتغال 
کشور شود. مسئله دیگر تامین مالی از طریق بورس 
برای بخش های تولیدی است که با افزایش سرمایه 
و با صرف ســهام بخش های مختلف تولیدی از بازار 

سرمایه تامین نقدینگی کنند.
همین که دولت در این شرایط مخارجش را 

پوشش دهد قابل تحسین است

مهدی پازوکی کارشــناس اقتصادی در این باره 
اظهار کرد: درشرایطی که تحریم های ناجوانمردانه 
فشــار حداکثری را بر ملت ایران وارد کرده اســت و 
درآمد های نفتی به صفر رســیده و تقریبا وابستگی 
بودجه به نفت صفر شده است اگر دولت بتواند ثبات 
اقتصادی را حفظ کند آن هم در حالی که تندور های 
داخلی قوز باال قوز دولت شــدند قابل تحسین است. 
در شرایطی فعلی دولت مظلوم است این حرف به این 

معنا نیست که دولت هیچ اشکالی ندارد.
وی افزود: ببینید بودجه دولــت در الیحه دولت 
۴۸۴ هزار میلیارد تومان بــوده، اما مجلس دهم آن 
را به ۵۷۱ هزارمیلیارد تومان افزایش داده است. این 
در حالی است که منابع درآمدی دولت و درآمد های 
نفتی دولت کاهش یافته است. به دلیل کرونا هم منابع 
درآمدی دولت از مالیات هم کاهش پیدا کرده است. 
در این شرایط سیاســت بخردانه دولت مولدسازی 
دارایی دولت است. به این معنا که دولت دارایی های 
مازاد خودش را بفروشد. این موجب می شود عرضه 
مسکن و زمین در بازار زیاد شود شرکت های دولتی 
سهامشان را واگذار کنند و این را جایگزین نفت کنند 
و مخارج بودجــه به خصوص بودجــه جاری دولت 
را تامین کند که اجتناب ناپذیر اســت. مولد سازی 
دارایی های دولت و فروش دارایی های مازاد به دلیل 
کاهش درآمد دولت راهکمار عملی واساســی است 
که می تواند باشــد به شــرطی که مجلس از منافع 
ملی حمایت کند.او ادامــه داد: من اگر جای مجلس 
بودم طــرح دو فوریتی می آوردم کــه به جای قانون 
بودجه ۹۹ برگردیم به الیحه دولت. البته در عمل به 
دلیل عدم تحقق درآمد ها همین طور خواهد شــد. 
در شرایط تحریم و کرونا هزینه های درمانی افزایش 
یافته است و از ســوی دیگر درآمد های نفتی به صفر 
رسیده است. اقتصاد ایران در چهار ماه گذشته اقتصاد 
بدون نفت است و اگر بتواند همین را ادامه دهد قابل 
تحسین اســت. علیرغم کمبود منابع ارزی به دلیل 
تحریم ها نمی تواند منابــع ارزی را به داخل هدایت 
کند. کشور در این شــرایط باید در سیاست خارجی 
تحت تاثیر تبلیغات و جو های سیاســی و روزمرگی 
قرار نگیرد و به دنبال منافع ملی باشــد اگر امروز ما 
بتوانیم در چارچوب منافع ملی و عزت و شرافت ملی 
ارتباط داشته باشیم این ارتباط به نفع ما ومنافع ملی 

کشورمان است. 

داستان عوارض اشتباه در 
آزادراه های الکترونیکی!

در حالی که متولیان و سرمایه  گذاران آزادراه های 
الکترونیکی از عدم پرداخت عوارض و از ســوی مردم 
گالیه می کنند برخی از مالکان خودرو نسبت به ارسال 
پیامک های اشــتباه و عوارض هایی که نباید برای آنها 
محاسبه می شد اعتراض دارند که در این راستا معاون 
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: هر یک از رانندگان در 
این زمینه گالیه دارند آن را به شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــور یا سامانه های پیامکی 
مورد نظر گزارش کنند تا نســبت به اصالح آن اقدام 
کنیم.برخــی از رانندگان و مالکان خودرو نســبت به 
محاسبه اشتباه عوارض الکترونیکی در آزادراه کشور 
اعتراض دارند و معتقدند که ایــن عوارض برای آنها به 
اشتباه محاسبه و ارسال شده است که عمدتا از طریق 
اپلیکیشن های تعریف شــده در این زمینه این اتفاق 

برایشان رخ داده است.
البته پیش از این نیز برخی مالکان خودرو در ارتباط 
با پیامک های ارسال شده در سال های گذشته انتقاد 
داشــتند و معتقد بودند که این پیامک ها به اشــتباه 

برایشان ارسال می شود.
در همان زمان سید حسین میرشــفیع – معاون 
وقت شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و 
نقل کشور – ضمن توضیح درباره ی پیامک هایی که 
اشــتباها به مالکان خودروهای عبوری از آزادراه های 
دارای عوارض الکترونیکی ارســال شده است، گفت: 
اگر پیامکی به صورت اشتباهی برای مالک خودرویی 
ارسال شده باشد جای نگرانی نیست و مالکان خودرو 
می توانند با ارســال شــماره پالک خودروی خود به 
۱۰۰۰۰۱۵۳۱ درخواست بازبینی کنند تا این مشکل 
برطرف شــود و می توانند درخواست خود را به صورت 

متنی به این شماره ارسال کنند.
حاال که اپلیکیشــن های مختلفی به میدان آمدند 
تا مــردم بتوانند عوارض آزادراهی خود را محاســبه و 
پرداخت کنند برخی از مردم می گویند با وجود این که 
به تازگی بدهی عوارض آزاد راهی خود را تسویه کرده 
و حتی حساب شان را شارژ کرده اند از اپلیکیشن مورد 
نظر برای آنها مجددا بدهی محاسبه و اعالم شده است 
که مطمئن هســتند این عوارض برای آنها به اشتباه 

محاسبه و اعالم شده است.
یکی دیگر از مالکان خودرو در این باره اظهار کرد: در 
پیام هایی که از طریق این اپلیکیشن ها برای او ارسال 
شده عوارض آزادراهی در فاصله کمتر از دو دقیقه برای 
ماشین او ثبت و از طریق اپلیکیشن ارسال شده است 
و یــا در روزهایی که از آزادراه ترددی نداشــته برایش 

پیامک عوارض آمده است.



بانک مرکزی در هفته گذشته هیچ سفارش فروش اوراق بدهی 
دولتی از طرف بانک ها دریافت نکرده است که نشان دهنده کفایت 

نقدینگی در بازار بین بانکی است.
به گزارش بانک مرکزی،  پیرو اطالعیه روز دوشــنبه ۲۳ تیرماه 
درخصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک هیچ 
ســفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک ها دریافت نکرده 

است. ارسال نشــدن ســفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط 
بانک ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین بانکی است.

بانک مرکــزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مــورد نیاز بازار 
بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می کند.

موضع این بانک )خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی( براســاس 
پیش بینی وضعیت نقدینگی در بــازار بین بانکی و با هدف کاهش 

نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطالعیه 
در سامانه بازار بین بانکی اعالم خواهد شد.

متعاقب اطالعیه مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
می توانند در راســتای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، 
نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار 

بین بانکی اقدام کنند.

کفایت نقدینگی در بازار بین بانکی

مجلس بــه روزهــای تعیین رئیــس دیوان 
محاسبات نزدیک می شــود و تا امروز نام چند نفر 
برای تصدی این کرسی در رســانه ها مطرح شده 
است. »محمد عباســی«، »عادل آذر«، »لطف اهلل 
فروزنده« و »مهرداد بذرپاش« از جمله گزینه هایی 

هستند که در این لیست قرار دارند.
بــه گزارش رمزگشانیوز؛ بیشــتر از یک ماه 
اســت که مجلس یازدهم با همه اعضای جدید و 
تازه کارش در حوزه پارلمان روی کار آمده اســت و 
چند هفته ای هم می شود که پرونده تعیین تکلیف 
کمیســیون های تخصصی به پایان رسیده است و 
حاال دیگر وقت آن رسیده کم کم تکلیف نهادهای 
وابسته به مجلس هم مشخص شود. نهادهایی که 
پیش از تصمیم های رسمی زمزمه ها و گمانه زنی ها 

درباره آنها مطرح است.
 یکی از این نهادها دیوان محاســبات اســت 
که با قدمتی چندصد ســاله وظیفــه دارد به کلیه 
حساب های وزارتخانه، مؤسســات، شرکت های 
دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از 
بودجه کل کشور اســتفاده می کنند به ترتیبی که 
قانون مقرر کرده، رسیدگی کند تا هیچ هزینه ای از 
اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل 

خود به مصرف رسیده باشد.
حال مدتی اســت پچ پچ ها بر ســر گزینه های 
احتمالی برای ریاســت دیوان محاســبات شدت 
گرفته است. گاهی صحبت از متصدیان سال های 

قبل به میان می آید و گاهی هم از نمایندگان دوره 
قبل مجلس سخن ها رانده می شود.

همیشه یکی از احتماالت و گمانه زنی ها درباره 
تصدی یک کرســی، ســکاندار فعلی آن است که 
این قاعده برای دیوان محاسبات هم در نظر گرفته 
می شود و از همین منظر این روزها »عادل آذر« به 
عنوان یکی از گزینه های روی میز مجلس یازدهم 
برای ماندن در این نهاد نظارتی مطرح می شــود. 
البتــه از آنجا که مجلس یازدهم شمشــیر را برای 
اقدام مجلس دهم از رو بسته اند بعید است بار دیگر 
منتخب مجلس دهم برای دیوان محاســبات را در 

این سمت ابقا کنند.
البته عادل آذر تنها گزینه  مطرح شده نیست و 
در این میان اسم های دیگری هم به گوش می رسد. 
بعد از آنکه موضوع انصــراف زاکانی از گزینه مرکز 
پژوهش ها در فضای مجازی مطرح شد، معادالت 
درباره انتصابات و انتخابات  اهالی مجلس یازدهم 
پیچیده تر شد و این احتمال قوت گرفت که شاید 
زاکانی برای رفتن به دیوان محاســبات عزم کرده 
است و برای همین تالش می کند تا راهی پیدا کند 

که به یکی از این دو نهاد ختم شود.
» مهرداد بذرپاش« - نماینده تهران در مجلس 
نهم، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان ملی 
جوانان در دولــت احمدی نژاد - هــم یکی دیگر 
از گزینه هایی بود که اســمش در میــان زمزمه ها 
به گوش می رســد البته بعد از حواشــی که درباره 

زمان مدیریتش بر سایپا و ایران خودرو مطرح شد 
و البته نداشتن سابقه کافی، بعید است دستش به 
این کرسی برسد.»لطف اهلل فروزنده« - دستیار امور 
استان های تولیت آســتان قدس رضوی و معاون 
محمود احمــدی نژاد رییس جمهور ســابق- نیز 
از دیگــر کاندیداهای مطرح برای ریاســت دیوان 

محاسبات هستند.
 در میان گزینه ها یک اســم نام  آشنای دیگری 
هم وجود دارد و آن »محمد عباسی« وزیر تعاون در 

دولت نهم و اولین وزیر ورزش و جوانان ایران است. 
کسی که سابقه نمایندگی در مجلس هفتم را دارد 
و نائب رئیس کمیسیون برنامه بودجه در آن مقطع 

بوده است.
باید دید در نهایــت رأی مجلس بر انداختن نام 
کدام گزینه و کاندیــدا در گلدان قــرار می گیرد. 
هرچند بعید به نظر نمی رســد کــه رییس بعدی 
دیوان محاسبات نه از بین گزینه های مطرح شده 

بلکه چهره ای جدید باشد

۳بانک و بیمه
به منظور پیشگیری از شیوع ویروس 

کرونا؛
افزایش سقف انتقال وجه کارت 

به کارت در بانک سرمایه
بانک سرمایه در پی شیوع موج دوم کرونا، سقف 
انتقال وجــه کارت به کارت را بــه ۶ میلیون تومان 

افزایش داد.
به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه،  با توجه 
به رونــد صعودی همه گیــری ویــروس کرونا در 
کشــور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، 
بانک ســرمایه ســقف مجاز انتقال وجه کارت به 
کارت )شــتابی و درون بانکی( از طریق درگاه های 
اینترنتی و خودپردازها را از مبلغ ۳۰ میلیون ریال 
در هر شبانه روز از مبدأ هر کارت به ۶۰ میلیون ریال 

افزایش داد.
بانک سرمایه در اقدامی دیگر به منظور پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا تاریخ انقضاء کارت های بانکی 
سرمایه که تا پایان شهریورماه منقضی می شوند را 
بدون نیاز به مراجعه حضوری مشــتریان به شعب، 
به مدت یک ســال تمدید کــرده و تاریخ انقضای 
جدید به صورت پیامک برای مشــتریان ارســال 
گردیده است. مشــتریانی که تاریخ انقضای کارت 
آنها به صورت خودکار تمدید شده اســت، باید در 
تراکنش های اینترنتی به جای ثبت تاریخ انقضای 
درج شــده بر روی کارت، تاریخ انقضای جدید را در 

درگاه های پرداخت غیرحضوری وارد کنند.
گفتنی اســت، کارشناسان بانک ســرمایه در 
مرکز صدای ســرمایه به شــماره ۴۳۷۳-۰۲۱ در 
تمامی ســاعات شــبانه روز و کلیه روزهای هفته 
آماده پاسخگوی به مشتریان ارجمند در این زمینه 

هستند.

انتصاب اصغر جلیلی نیا به سمت 
معاون مالی و سرمایه گذاری 

پست بانک
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک 
ایران در راســتای اجرای الزامات ناظر بر حاکمیت 
شرکتی در بانک های دولتی، سیداصغر جلیلی نیا 
را به ســمت معاون مالی و سرمایه گذاری این بانک 

منصوب نمود.
به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران، در 
بخشی از متن حکم وی آمده اســت؛ امید است با 
اتکال به خداوند متعال و رعایت اخالق اســالمی و 
حرفه ای و با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت، توان 
و قابلیت هــای مجموعه کارکنــان آن مدیریت و 
تعامل سازنده با واحدهای سازمانی و در چارچوب 
حاکمیت شرکتی برای تحقق اهداف بانک، مؤفق 
و مؤید باشید.گفتنی اســت: جلیلی نیا پیش از این 
بعنوان مدیر امور مالی این بانک بوده و عالوه برآن در 
مسئولیت های ذیحساب و رییس اداره کل مالی و 
رییس اداره کل خزانه داری و مبادالت مشــغول به 

خدمت بوده است.

 زمان برگزاری 
مجمع بانک شهر اعالم شد

بانک شــهر زمان برگزاری مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان ســهام خود را اعالم کرد.به گزارش 
ایِبنا، با انتشار اطالعیه ای در ســامانه کدال، زمان و 
محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
بانک شهر که با نماد »وشــهر« در بازار سهام حضور 
دارد، اعالم شد. بر اساس این گزارش، بانک شهرمجمع 
عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام خود را روز سه 
شنبه ۳۱ تیر ماه ۹۹ برگزار می کند.افزون بر این، کلیه 
سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و 
یا نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می توانند 
برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت بانک شهر ســاعت ۱۵ روز سه شنبه ۳۱ تیر 
ماه ۹۹ به نشــانی تهران، ضلع جنوب غربی میدان 

فردوسی، پالک ۲۶ مراجعه کنند.

تا ۵ مرداد؛
مهلت ثبت نام کسب وکارها برای 
دریافت تسهیالت کرونا تمدید شد

بر اساس مصوبه بیست ویکمین جلسه کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، 
مهلت ثبت نام کســب وکارهای دارای بیمه و فاقد 
بیمه در ســامانه کارا، تا ۵ مردادماه تمدید شد.به 
گزارش ایِبنا، در این جلســه، محمــد نهاوندیان، 
معاون اقتصادی رئیس جمهــور و رئیس  کارگروه، 
با ارزیابی آخرین وضعیت پرداخت تســهیالت به 
کســب وکارهای آســیب دیده از کرونا، بر تسریع 
اعطای تسهیالت از ســوی بانک ها تاکید کرد و آن 
را مســئولیت اجتماعی و ملی بانک ها در حمایت 
از کســب وکارهای آســیب دیده خواند.بر اساس 
مصوبه بیست ویکمین جلســه کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شــیوع کرونا، مهلت 
ثبت نام کسب وکارهای دارای بیمه و فاقد بیمه در 
ســامانه کارا، تا ۵ مردادماه تمدید شد.متقاضیان 
برای دریافت تسهیالت باید به سامانه کارا به نشانی 
kara.mcls.gov.ir مراجعــه کنند.کارگــروه 
همچنین بر اساس درخواســت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی تصویب کرد که تمام کاالها 
و تجهیزات اهدایی از سایر کشورها به ایران جهت 
مقابله با ویروس کرونا، باید به فوریت ترخیص شوند 
و از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و هزینه های 

انبارداری، معاف هستند.

ایران مال، قطب جدید 
فعالیتهای بورسی

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک آینده 
به همــراه جمعی از کارگــزاران بازار ســرمایه و 
مدیران اجرایی ایران مال چگونگی تاسیس مرکز 
فعالیتهای بورســی در ایران مال را بررسی کردند 
به گزارش روابــط عمومی بانک آینــده، در این 
نشست که جمعی از مدیران ارشد بازار سرمایه و 
کارگزاری های عمده بورس و مدیران ارشد بانک 
آینده و ایران مال حضور داشتند، بر ضرورت برپایی 
مرکزی جامع برای فعالیتهای بورسی اعم از تأمین 
مالی، مبادالت بورســی، مدیریت دارایی، ارتقای 
سواد مالی و دیگر فعالیتهای مرتبط با بازار  سرمایه 
تاکید شد. در این نشســت رییس اسبق سازمان 
بورس و اوراق بهادار و مدیر عامل کنونی بانک آینده 
با اشاره به استقبال سرمایه گذاران ومردم ازحضور 
در بورس،  ظرفیت های بازار بــزرگ ایران را برای 
میزبانی نهادهای مالی از جمله کارگزاری ها وپاسخ 
به مراجعات مردمی برشــمرد. آقای دکتر محمد 
فطانت اظهار داشــت: زیرساختهای ایران مال در 
بخش فنی، تجاری ،گردشگری و فرهنگی می تواند 
پاسخگوی همه نیازهای نهادهای مالی ومراجعه 

کنندگان به آنان باشد.

بازدهی ۸۴۸ درصدی صندوق 
سرمایه گذاری زیر مجموعه 

بیمه ایران در یک سال گذشته
  صنــدوق ارزش کاوان آینــده، زیرمجموعه 
شرکت سبدگردان آسال )متعلق به بیمه ایران( 
با بازدهی ۸۴۸ درصد برای یکسال منتهی به ۲۰ 
تیرماه ۹۹ در جایگاه نخست بازدهی قرار دارد.به 
گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید نیما فاضلی 
مدیرعامل ســبدگردان آسال با بیان مطلب فوق 
درباره عملکرد صندوق ارزش کاوان آینده گفت: 
این صندوق در یک ســال منتهی به ۲۰ تیر ۹۹ از 
نظر خالص ارزش دارائی ها با رشدی قابل توجه از 
۳۳۷ میلیارد ریال به ۲۸.۶۹۵ میلیارد ریال رسیده 
است و از نظر ارزش دارائیها جزو سه صندوق برتر 
می باشــد.فاضلی با بیان اینکه تعداد واحدهای 
سرمایه گذاری با ۷۹۶ درصد رشــد از ۲۰.۳۷۵ 
واحد به ۱۸۲.۶۹۴ واحد رســیده اســت. افزود: 
تعداد سرمایه گذاران حقوقی از ۵ به ۲۰ با مالکیت 
۳۳ درصــد واحدهای صندوق و تعداد ســرمایه 
گذاران حقیقی با استقبال کم نظیر از ۱۰۱ نفر به 
۳۷۳۳ نفر و مالکیت اشخاص حقیقی از ۱۰ درصد 
به ۶۷ درصد واحدهای صندوق ارتقا داشته است.

مدیرعامل شرکت سبد گردان آسال درباره ترکیب 
دارایی های صندوق توضیح داد: با توجه به شرایط 
بازار سرمایه و پیش بینی مدیر صندوق به منظور 
کسب حداکثر بازدهی برای سرمایه گذاران تقریبا 
۹۸ درصد از دارائیهای صندوق سهام می باشد که 
بالطبع با توجه به شرایط و به منظور کنترل ریسک 

این نسبت می تواند تغییر کند.

اقدامات بانک رفاه در حوزه 
تولید چشمگیر است

اقدامات بانک رفــاه در عرصه اقتصــاد و در 
ســالی که به نام »جهش تولید« نام گذاری شده 
است، چشمگیر است.به گزارش روابط عمومی 
بانک رفاه کارگران، از ابتدای ســال جاری که به 
نام »جهش تولید« نام گذاری شــده است، این 
بانک در جهت تحقق شعار سال، اقدامات مهم و 
چشمگیری انجام داده است که از جمله می توان 
به تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت برای 
پرداخت به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، 
اشاره کرد. عالوه بر این ۳۰۰۰ میلیارد ریال برای 
واحدهای تولیدی مشکل دار که نمی توانستند 
حقوق پرســنل و کارگران را پرداخت کنند در 
نظر گرفته شــده است.بر اســاس این گزارش، 
برای تأمین مالی صنایع پیشــران کشــاورزی، 
گردشــگری و صنعت و معدن حــدود ۲۷ هزار 
میلیارد ریال و برای صاحبان کســب و کارهایی 
که به دلیل شرایط ناشــی از شیوع ویروس کرونا 
در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده اند، 
۳۰۰۰ میلیارد ریال تســهیالت در نظر گرفته 
شده است.همچنین به منظور حمایت از تولید و 
توزیع کنندگان دارو و سایر مواد بهداشتی مبلغ 

۲۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

تازه ترین تمهیدات بانک ملی 
ایران برای مواجهه با کرونا

بانک ملی ایــران به منظور کمــک به قطع 
زنجیره انتقال ویروس کرونــا اقدامات تازه ای را 

انجام داده است.
به گــزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، 
با توجه به شــیوع دوباره ویروس کرونــا و لزوم 
کاهش مراجعه حضوری بــه واحدهای بانک، بر 
اساس دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی برخی 
محدودیت ها در تراکنش های بانکی برداشــته 

شده و یا کاهش یافته است.
در این زمینه می توان به افزایش سقف مجاز 
انتقال وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( 
از طریــق درگاه های اینترنتــی، خودپردازها و 
کیوسک بانک ملی ایران از مبلغ ۳۰ میلیون ریال 
در هر شــبانه  روز از مبدأ هر کارت به ۶۰ میلیون 

ریال اشاره کرد. 

خبر نگره

 شنبه   28 تیر   1399         شماره   1299

 از عادل آذر و محمد عباسی تا فروزنده و بذرپاش؛

صف بلند رسیدن به کرسی ریاست دیوان محاسبات

مدیرعامل بیمه ایران با تشریح برنامه های این شرکت برای افزایش 
مشارکت در بازار سرمایه، بر رویکرد بیمه ایران برای بکارگیری حداکثر 
منابع در اختیار شــرکت جهت  ســرمایه گذاری در بازار سرمایه تاکید 
کرد و گفت: کل سرمایه گذاری های بیمه ایران در بازار سرمایه به بیش 
از ۲۲  هزار میلیارد تومان رســیده و حمایت از بازار سرمایه و بهره مندی 
از مزایای آن همواره در راس تفکرات و تصمیم گیری های  شرکت بوده 

است. 
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر محمد رضایی همچنین 
از برنامه بیمه ایران برای ورود تعدادی از شرکت های زیرمجموعه خود 
به  بازار سرمایه در ســال ۹۹ خبر داد و افزود: به منظور تسریع در اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش نقدینگی و  دارایی های بیمه ایران، این 
شــرکت معظم بیمه ای در نظر دارد تا تمام شــرکت های زیرمجموعه 

خود را که  قابلیت پذیرش در بازار سرمایه دارند در سال ۹۹ در بورس ها 
پذیرش کند و از پتانسیل بازار ســرمایه برای  کاهش تصدیگری بخش 

دولتی و خروج بیمه ایران از شرایط دارایی های غیرمولد استفاده نماید. 
وی تصریح کرد: در گام اول نیز مصوب کردیم شرکت  بیمه ایرانمعین 
را به عنوان تنها شــرکت بیمه فعال در مناطق آزاد که سودآوری بسیار 
خوبی داشته اســت وارد بورس شود و ان شــاء اهلل با برنامه ریزی های 
صورت پذیرفته این شــرکت تا چند ماه آینده در بورس  تهران پذیرش 

خواهد شد .
رضایی تصریح کرد: پس از این اقدام، در نظر است تا دیگر شرکت های 
گروه از قبیل شرکت کسب و کار سبا  وارد بورس شود. همچنین با برنامه 
ریزی های صورت گرفته و با تشــکیل هلدینگ ساختمانی و هلدینگ 
گردشگری  و انتقال هتل عباسی و ســایر دارایی های حوزه گردشگری 

به آن شرکت، زمینه ساز شکوفایی دارایی های  ارزشمند بیمه ایران در 
بازار سرمایه و موجب افزایش مشارکت آحاد مردم در پروژه های سودآور 

بیمه  ایران و افزایش ظرفیت بازار سرمایه شویم. 
مدیر عامل بیمه ایران در ادامه با اشاره به عملکرد شرکت سبدگردان 
ارزش کاوان آینده گفت: این شــرکت به  عنوان یکی از شــرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ کسب و کار سبا که به تازگی افزایش سرمایه خود 
به مبلغ   ۲۰۰ میلیارد ریال را ثبت کرده است، با استفاده از پتانسیل بیمه 
ایران در حوزه شــعب داخلی  و خارجی، زمینه افزایش جذب ســرمایه 
گذاری برای بازار ســرمایه در قالب صندوق های با درآمد ثابت و ســایر 
 صندوق ها )از جمله صندوق های زمین و ســاختمان، طال و...( را فراهم 
خواهد کرد و در کنار بیمه های زندگی سبد  متنوعی از سرمایه گذاری به 

سرمایه گذاران در تمامی نقاط کشور ارائه خواهد داد. 

 با همراهی مدیران مجموعه بــازار بزرگ ایران با 
شماری از مدیران ارشد بازار سرمایه و کارگزاری های 
عمده بــورس در ایران مــال به منظــور تبادل نظر 
درباره تأسیس مرکز بزرگ فعالیت های بورسی در 
ایران مال که بازدید از بخش هــای آماده خدمات و 
مجهز به زیرساخت های متناسب فعالیت بورسی، 
پایان بخــش برنامه عصر سه شــنبه بــود؛ نظر به 
گسترش جمعیت فعال در بازار بورس و فقدان فضای 

مناسب و جامع برای پاسخ به نیازهای مختلف این 
جمعیت از جمله پاسخ درســت و علمی و آموزش 
دســت اول و حرفه ای به مردم و نیز محلی پهناور، 
مدرن، جذاب و جامع بــرای فعاالنی که گاهی الزم 
اســت بیش از نیم روز را در محل فعالیت بورســی و 
تعامل با رقبا و متخصصان بگذرانند، این حرکت آغاز 
شده است که به زودی از اخبار دیگر آن آگاه خواهید 

شد.

بانک مرکزی در گزارشی اعالم کرد که از روش 
»حــراج اوراق بدهــی دولت« تاکنــون ۳۶ هزار 
میلیارد تومان کســری بودجه دولــت بدون خلق 

نقدینگی جدید تامین شد.
به گزارش بانک مرکزی، در راستای دستیابی به 
هدف تورمی اعالمی و در چارچوب سیاستگذاری 
جدید پولــی، بانک مرکــزی تــالش می کند با 
مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت 

متقاضیان بخــش واقعی همچــون دولت، ضمن 
تامین نیاز آنها از رشــد کنترل نشــده نقدینگی 

جلوگیری کند.
بر همین اســاس این بانک در چارچوب اجرای 
عملیات بازار بــاز که در آن اعطای تســهیالت به 
بانک ها منوط به اخذ وثیقه اســت، به دولت کمک 
کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق 
بدهی و فروش آنها به بانک ها و نهادهای مالی غیر 

بانکی تامین کند.
در این روش که »حراج اوراق بدهی دولت« نام 
دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تامین مالی 
و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت 

خودداری می کند.
در این چارچوب تاکنــون ۷ مرحله اوراق بدهی 
دولت حراج شــده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان 
کسری بودجه دولت از این محل تامین شده بدون 

آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
برنامه تامین مالی کسری بودجه دولت از طرق 
حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار می شود 
و اوراق دولت به بانک ها و نهادهای مالی غیر بانکی 
فروخته می شود. در این ســازوکار بانک مرکزی 
حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، 
معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج 

به حساب خزانه  واریز می شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: ســال ۱۳۹۹، ســال تثبیت 
سودآوری پایدار و افزایش سهم بازار منابع بانک صادرات ایران است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی با اشاره 
به عملکرد خوب این بانک در تحقق اهداف تعیین شده گفت: طی دو سال 
گذشته با تالش تمامی همکارانم موفق شدیم زیان دهی بانک را متوقف 
و بانک را به سودآوری برسانیم. در سال ۱۳۹۹ نیز برنامه های مستمری 

برای افزایش سهم بازار منابع داریم تا به تثبیت سودآوری پایدار برسیم.
وی که در مراسم معارفه مدیرشــعب بانک صادرات ایران در استان 
خراسان رضوی که به صورت وب کنفرانس برگزار شد، سخن می گفت؛ 
الزمه تحقق ســودآوری پایدار را افزایش درآمدهــا و مدیریت هزینه ها 
دانســت و افزود: برای تثبیت سودآوری الزم اســت درآمدها را افزایش 
دهیم. درآمدهای عملیاتــی و درآمد حاصل از پرداخت تســهیالت و 
کارمزد مهم ترین درآمد بانک است که پایدار است. اگر بتوانیم درآمدهای 
عملیاتی را افزایش دهیم، این سود پایدار می ماند و آینده بانک را تضمین 
می کند.صیدی ادامه داد: با رعایت بهداشت اعتباری و بهینه سازی ترکیب 
تسهیالت و عقود می توان درآمدها را افزایش داد. تسهیالت بیشتر همواره 
نیازمند منابع بیشتر اســت که ایجاد آن به کاهش قیمت تمام شده پول 
می انجامد.مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به لزوم کاهش هزینه ها 

برای تثبیت سودآوری پایدار گفت: هزینه های مطالبات مشکوک الوصول 
و هزینه های مالی، دو هزینه مهم و تأثیرگذار هســتند. سود عملیاتی به 
خودی خود تحقق نمی یابد و نیاز به تالش و طی فرآیندها دارد و کار بانک 

نیز انجام عملیات بانکداری و تحقق همین سود است.
ارتقای مسئولیت در گرو تالش و رفتار حرفه ای است

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشــاره به عملکرد خوب مدیریت 
شعب استان خراسان رضوی گفت: آقایان حاتمی و جهانبانی هرکدام در 
دوره مسئولیتشان با قدرت و تمرکز بر رفتار حرفه ای، اقدامات موثری را 
رقم زدند که اگر همه همکاران چنین دستاوردهایی داشته باشند، اساسا 
جابه جایی مدیران ضرورتی نخواهد یافت.صیــدی ادامه داد: امیدوارم 
این تودیع و معارفه ها فتح بابی برای مجموعه همکاران شبکه باشد که 
به مهم ترین وظیفه هر انســانی که همانا ارتقای خویشتن است اهتمام 
ورزند. به تعبیر امیرالمؤمنین علی)ع(، هرگز نبایــد دو روز یک مؤمن 
یکسان و همانند باشد. البته ارتقا در حوزه فعالیت اداری در گرو تالش، 
تمرکز و رفتار حرفه ای قوی اســت که اگر تحقق پیدا کند حتما نتیجه 
آن پیشرفت و دستیابی به حوزه فعالیت وســیعتر خواهد بود. چنانکه 
ادبیات دین مبین اسالم نیز مشــحون از همین حقیقت و وعده  الهی به 
تحقق آن است که فرمود: لنهدینهم سبلنا و در ادبیات فارسی نیز آمده 

است که هر چه در این پرده نشــانت دهند/گر نپسندی به از آنت دهند.
وی ادامه داد: از تالش ها و زحمات آقای محمود حاتمی مدیر سابق این 
استان تشکر می کنم که مدیری کوشا، متعهد، باانگیزه و حرفه ای بودند 
و موفقیت های خوبی هم کســب کردند. آقای کیومرث جهانبانی نیز از 
مدیران فعال، باانرژی، متعهد و حرفه ای هستند که امید است با تمرکز 
و قدرت بیشتر و با بهره گیری از ظرفیت های باالی استان، در بخش های 
مختلف عملکردی استان به خصوص بانکداری الکترونیکی تحول آفرین 
باشند.صیدی با تأکید بر توجه به تمام شهرهای استان گفت: مدیریت 
جدید استان خراسان رضوی، عالوه بر شهر مشهد الزم است به مناطقی 
همچون فریمان، تربت حیدریه، ســبزوار، شــیروان، قوچان و... نیز که 
در صنایع مختلفی از تولید کاشــی گرفته تا صنایع غذایی و... ظرفیت 
توسعه دارند توجه کند.حجت اله صیدی با اشاره به پتاسیل های استان 
خراسان رضوی گفت: این استان پهناور، عالوه بر ارزش و قداست معنوی 
از حیث شــاخص های اقتصادی، شــاخص کســب و کار، ویژگی های 
جغرافیایی، رابطه مستمر با همسایگان شمالی و شرقی، برخورداری از 
معادن غنی از جمله مهم ترین معادن سنگ آهن جهان همچون سنگان، 
صنایع بزرگ، شرکت های بزرگ IMI، پتروشیمی، تولید قطعات خودرو 

و صنایع پالستیک موقعیت ممتاز و منحصربه فردی دارد.

برنامه های بیمه ایران برای افزایش مشارکت در بازار سرمایه

تصویری از دیدار و گفت وگوی مدیرعامل، هیأت مدیره، معاونین و بعضی از مدیران بانک آینده

بدون خلق نقدینگی جدید؛
۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت تامین شد

سال ۹۹، سال تثبیت سودآوری پایدار بانک صادرات ایران است



معاون گمرک ایران از پذیرش پیشــنهادات گمــرک ایران از 
سوی ریاست جمهوری برای تسریع در ترخیص کاالهای اساسی و 

تولیدی از گمرک خبر داد .
مهرداد جمال ارونقی با بیان این نکتــه که ترخیص کاالهای 
اساسی و تولیدی از گمرک ســرعت می گیرد اعالم کرد: در حال 
حاضر موجودی کاالهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بیش 

از ۵/۳ میلیون تن است. حدود ۳/۳ میلیون تن کاالی غیراساسی 
غیرکانتینری نیز در بنادر و گمرکات کشــور وجود دارد که حدود 
۸۰٪ از این کاالها تولیدی، ســرمایه ای و یا مربوط به پروژه های 
مختلف می باشند. موجودی کانتینرهای پُر وارداتی نیز بیش از ۳۰ 

هزار دستگاه برآورد می شود.
وی افزود: اخیراً دالیل ایســتایی، دپو و رسوب کاالها در بنادر و 

گمرکات کشور احصاء و به همراه راهکارها و پیشنهادهای الزم به 
مراجع ذیربط و ذیصالح اعالم گردید. این دالیل در ۴ مقطع: قبل 
از اظهار کاال به گمرک؛ بعد از اظهار کاال به گمرک و درحین انجام 
تشریفات گمرکی؛ بعد از صدور پروانه و قبل از خروج کاال از گمرک 
و بعد از ترخیص کاال بررســی و برای هر مقطع پیشنهادهای الزم 

داده شد.

تسریع در ترخیص کاالهای اساسی و تولیدی از گمرک کلید خورداقتصاد و انرژی ۴

با وجود پتانســیل باالی صنعت طیــور، اتخاذ 
سیاست ارتقای سرانه مصرف گوشت قرمز، سرمایه 

گذاری در این صنعت را در معرض خطر قرار می دهد.
علی رغم پتانســیل باالی صنعت طیور، ظرفیت 
تولید ۴ هزار تن مرغ زنده و امکان صادرات ۸۰۰ هزار 
تن گوشــت مرغ به بازارهای هدف، سیاست ارتقای 
سرانه مصرف گوشت قرمز از سوی مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی دنبال می شود که از لحاظ اقتصادی 

اتخاذ چنین سیاستی مقرون به صرفه نیست.
با توجه به رشد ۵ برابری سرانه مصرف گوشت مرغ 
طی سال های بعد از انقالب و اختالف ۲ برابری سرانه 
مصرف با متوسط دنیا، ارتقای سرانه مصرف گوشت 
مرغ و جایگزینی آن با گوشت قرمز در اقلیم خشک و 
نیمه خشک کشور ما امکان پذیر نیست چرا که توسعه 
تولید گوشــت قرمز به معنای افزایش واردات علوفه 
دامی یا فشــار بر منابع آبی و تخریب محیط زیست 
تمام می شود. بنابر آمار برای تولید یک کیلو گوشت 
مرغ ۵ هزار لیتر آب مورد اســتفاده قرار می گیرد، در 
حالیکه برای تولید گوشت قرمز این میزان به باالی 
۱۶ هزار لیتر می رسدبســیاری از مســئوالن بر این 
باورند که با وجود سرمایه گذاری هنگفت در صنعت 
طیور کشور و امکان تامین نیاز داخل و ارزآوری ۱.۵ تا 
۲ میلیارد دالری صادرات گوشت مرغ، ارتقای مصرف 
گوشــت قرمز به معنای نابودی این صنعت است که 
این سیاست در تضاد با منطق اقتصادی است.چندی 
پیش صفرعلی ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت به 
دنبال افزایش ســرانه مصرف گوشــت مرغ نیست، 
اظهار کرد: بر اساس برنا مه ها، دولت به دنبال افزایش 
ســرانه ۳۲ و نیم کیلوگرمی مصرف مرغ در کشــور 
نیست، بلکه برنامه ریزی شده است که سرانه مصرف 
گوشت قرمز در کشور ارتقا یابد.سیاست جایگزینی 
گوشت قرمز به جای مرغ دهک های ضعیف جامعه را 

دچار مشکل می کند
سعید سلطانی سروســتانی مدیرعامل اتحادیه 
دامداران کشــور با اشــاره به اینکه کاهش مصرف 
گوشت مرغ منطقی نیســت، اظهار کرد: با توجه به 
اختالف قیمت گوشــت قرمز و مرغ بعید اســت که 
در شــرایط فعلی اقتصاد، خانوارها به سمت  مصرف 

گوشت قرمز گرایش پیدا کنند.
وی افزود: اگر طبق برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و 

ششم توسعه افراد گوشت قرمز مصرف کنند به سبب 
توان تولید در داخل نیازی بــه واردات نداریم، اما اگر 
شرایط به گونه ای فراهم شود که خانوارها توان خرید 
گوشت قرمز و جایگزینی آن با گوشت مرغ را داشته 

باشند، راهی جز واردات برای تامین نیاز بازار نیست.
سلطانی با بیان اینکه سیاست جایگزینی گوشت 
قرمز به جای گوشــت مرغ توان خریــد دهک های 
پایین جامعــه را تحت تاثیر قرار مــی دهد، گفت: با 
توجه به مازاد تولید دام انتظار می رود سیاست دیگری 
همچون صادرات اتخاذ شود تا تولیدکنندگان بتوانند 
از منافع حاصل از صادرات روی پای خود بایستند و 

خللی در تولید ایجاد نشود  .
این مقام مســئول ادامه داد: تاکنون وزارت جهاد 
کشاورزی سیاســت خود در ارتباط با کاهش سرانه 
مصرف گوشــت مرغ و جایگزینی آن با گوشت قرمز 
را اعالم نکرده کرده اســت، اما اجرای این سیاســت 
نیازمند ایجاد زیرساخت های الزم و حمایت از اقشار 
آسیب پذیر جامعه اســت، در غیر این صورت تعادل 
بازار بر هم می خورد چرا که افراد بر مبنای درآمد خود 

سبد خانوار را تعیین می کنند.
توســعه تولید گوشــت قرمز به معنای افزایش 

واردات علوفه دامی است
برومند چهارآیین کارشناس صنعت طیوربا اشاره 
به اینکه جایگزینی گوشــت قرمز به جای گوشــت 
طیور مقرون به صرفه نیســت، اظهار کرد: طی ۱۰ تا 
۱۵ ســال اخیر، مردم به دلیل مزایای گوشت سفید 

و معایب گوشت قرمز فرهنگ مصرف خود را تغییر 
دادند.وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف گوشت مرغ 
۲ برابر متوسط جهانی است، افزود: بنابر آمار متوسط 
سرانه مصرف جهانی ۱۵ کیلو است، در حالیکه این 
آمار در کشــور ما به مرز ۳۰ کیلوگرم رسیده است.

چهارآیین ادامه داد: با توجه به فرهنگ غنی مصرف 
گوشت سفید در کشور ما و طبخ ۹۰ درصد غذاها در 
منازل، تالش برای تغییر اساســی و معنادار مصرف 
گوشت سفید محقق نخواهد شــد.این کارشناس 
صنعت طیور تولید سالیانه گوشــت قرمز در کشور 
را ۹۵۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: بنابر آمار، ســرانه 
مصرف گوشت قرمز در کشــور ما ۱۲ کیلوگرم است 
که این میزان مصرف نســبت به متوسط دنیا نشان 
می دهد که در مرز تعادل قرار داریم و افزایش مصرف 
گوشت قرمز و جایگزینی آن با گوشت طیور مقرون 
به صرفه نیست.وی با بیان اینکه برای تولید یک کیلو 
گوشــت مرغ ۵ هزار لیتر آب مورد استفاده قرار می 
گیرد، گفت: این در حالی اســت که برای تولید یک 
کیلو گوشــت قرمز ۱۶ هزار و ۵۰۰ لیتر آب مصرف 
می شود که این میزان مصرف آب در توان اقلیم گرم 
و خشک کشور ما نیســت.به گفته چهارآیین، تولید 
سالیانه ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور بر مبنای 
ظرفیت مراتع صورت می گیرد کــه افزایش تولید 
گوشت قرمز به معنای تخریب محیط زیست است یا 
در صورت استفاده از علوفه دستی و افزایش واردات، 
ارز بیشتری مورد نیاز اســت که در شرایط فعلی این 

امر شدنی نیست و اگر فشار بیشتری به مراتع بیاوریم، 
ضریب تخریب محیط زیست باال می رود.عضو هیئت 
مدیره سابق کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود: 
با توجه به اختالف چندبرابــری مصرف آب در تولید 
گوشت قرمز با گوشت سفید و فشار زیاد بر منابع آبی 
کشور، افزایش تولید گوشت قرمز شدنی نیست.وی 
از ظرفیت تولید ۴ هزار تن مرغ زنده در کشــور خبر 
داد و گفت: بــا وجود ظرفیت بــاالی صنعت طیور، 
امکان صــادرات ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن گوشــت مرغ 
به بازارهای هدف وجود دارد.وی با بیان اینکه تولید 
گوشت مرغ در بدترین شرایط ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزش 
افزوده دارد، افزود: سالیانه ۷ تا ۸ میلیون تن ذرت، ۴ تا 
۵ میلیون تن کنجاله سویا و ۴ تا ۵ میلیون تن جو وارد 
می شــود که با این وجود تولید هر کیلو گوشت مرغ 
حدود ۸۰ تا ۸۵ ســنت و حداکثر ۹۰ سنت ارزبری 
دارد که با وجود آنکه قیمت هر کیلو مرغ در دنیا ۱۶۰ 
تا ۱۶۶ سنت و در برخی کشــورها ۱۴۰ سنت است، 
تولید گوشت مرغ در کشور دارای ارزش افزوده است.

این کارشناس صنعت طیور با تاکید بر توسعه تولید 
گوشت مرغ در کشور بیان کرد: با وجود ظرفیت باالی 
صنعت طیور امکان ارزآوری ۱.۵ تا ۲ میلیارد دالری 
ناشی از صادرات مرغ در کشور وجود دارد که به سبب 
گرفتاری های انتقال ارز در شرایط فعلی تحریم باید با 

نهاده های دامی مورد نیاز تهاتر صورت گیرد.
چهار آیین در پایان تصریح کرد: با احتســاب نرخ 
کنونی دالر، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در صنعت صورت گرفته اســت که با این وجود کدام 
منطق اقتصادی اجازه می دهد که از چنین ظرفیتی 
حداکثر استفاده را نداشته باشــیم، در حالیکه این 
صنعت عالوه بر تامین نیاز داخل مــی تواند ۱.۵ تا ۲ 

میلیارد دالر ارز آوری در برداشته باشد.
با وجود ظرفیت بــاالی صنعت طیــور و امکان 
تامین نیاز داخــل و ارزآوری ۱.۵ تا ۲ میلیارد دالری 
از صادرات،  استفاده حداکثری از این صنعت،  صرفه 
اقتصادی برای کشور به همراه دارد. به نظر می رسد 
که ارتقای سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور منجر 
به تخریب محیط زیست، فشار بر منابع آبی و نابودی 
حجم باالی سرمایه گذاری در صنعت طیور می شود، 
ضمن آنکه اختالف معنادار قیمت گوشــت قرمز با 
گوشت مرغ موجب شده دهک های ضعیف جامعه 

نتوانند تغییری در فرهنگ  مصرف خود ایجاد کنند.
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ارزش افزوده ۳۵ درصدی صنعت طیور برای کشور

چالش های ارتقای سرانه مصرف گوشت قرمز

خبر

دبیر انجمن صنایــع لوازم خانگی ایــران از صدور 
بخشنامه ای از ســوی بانک مرکزی خبر داد که طبق 
آن تولید کنندگان دیگر نمی توانند از ارز اشخاص یا ارز 
حاصل از صادرات غیر استفاده کنند.عباس هاشمی ، 
اظهار کرد: بر اساس این بخشــنامه تمام ارز حاصل از 
صادرات باید در ســامانه نیما عرضه شود و واحدهای 
تولیدی در صف انتظار تامین ارز از ســامانه نیما قرار 
بگیرند. این در حالی اســت که برخی تولیدکنندگان 
کوتاژهای صادراتی را با مشکل پیدا و ریال مورد نیاز را 
تامین کرده بودند، اما بانک مرکزی به یکباره باعث توقف 
این روند شده است.وی با اشاره به محدودیت تامین و 

تخصیص ارز به اقالم وارداتی مورد نیاز تولید در صنعت 
لوازم خانگی، وضعیت واحدها را بحرانی توصیف کرد 
و گفت: در صورت ادامه این شرایط احتمال دارد تولید 
واحدهای لوازم خانگی تا ۴۵ روز دیگر متوقف شــود.

هاشمی با بیان اینکه با وجود گروه کاالیی قطعات و مواد 
اولیه لوازم خانگی که باید ارز نیمایی دریافت کنند، در 
سال جاری ۲۵ درصد نیاز این صنعت از طریق سامانه 
نیما و مابقی از ارز اشــخاص تامین شده است، تصریح 
کرد: به نظر می رسد هدف بانک مرکزی از این سیاست 
کنترل نرخ ارز است، اما این روند منجر به بحران جدی 
برای صنعت کشور خواهد شد.وی همچنین افزایش 

قیمت و مشــکالتی در تامین مواد پتروشیمی و ورق 
فوالدی را از جمله دیگر مشکالت تولید لوازم خانگی 
عنوان کرد و گفت: در شــرایطی که قیمت نهاده های 
تولید بی رویه افزایش پیدا می کند، ســازمان حمایت 
نیز تولیدکنندگان را ملزم به قیمت گذاری کرده است. 
برای مثــال قیمت یکی از محصوالت پتروشــیمی از 
حدود ۲۵ هزار تومان به ۱۳۰ هــزار تومان در بازار آزاد 
رسیده است. از طرف دیگر ناهماهنگی های زیادی هم 
در عرضه کاالهای مورد نیاز صنایع در بورس وجود دارد 
و قربانی همه این ناهماهنگی هــا نیز تولیدکنندگان 

صنایع پایین دستی مثل لوازم خانگی هستند.

انجمن صنایع لوازم خانگی مطرح کرد

ضرورت تامین ارز برای تعطیل نشدن تولید لوازم خانگی

در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران:
 حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی 

وارد بورس شد
موضوع ورود حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بورس از ابتدای 
امسال تاکنون از ســوی اعضای کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.امســال از مجموع حجم نقدینگی 
حقیقی که وارد بورس شــده، حدود دو درصد از این منابع خالص جذب تولید شده 
و بقیه بین سهامداران چرخیده است.براساس این گزارش دولت و بخش خصوصی 
سعی می کنند که با تســهیل شــرایط، نقدینگی به کمک اقتصادی واقعی برود؛ 
راه اندازی سامانه رهسار با این هدف انجام شــده است.حمیدرضا صالحی، رییس 
کمیســیون انرژی اتاق ایران گفت: امروز درکشورهای توســعه یافته تامین مالی 
بنگاه های بزرگ در بازار ســرمایه انجام می شــود و بانک ها بیشــتر به تامین مالی 
شرکت های کوچک و متوسط می پردازند.وی تصریح کرد: اکنون در ایران وضعیت 
متفاوت است و شرکت های بزرگ به دلیل داشتن دارایی زیاد و توان البی، بیشترین 
استفاده را از منابع بانکی برده اند و شرکت های کوچک و متوسط عماًل نتوانسته اند 
اســتفاده چندانی از این منابع ببرند.به گفتــه صالحی، باید بتــوان در این روزها 
چالش های پیش روی بخش خصوصی را در حوزه تأمین مالی از بازار سرمایه برطرف 
کرد، اما به واسطه رشد سریع بازار سرمایه برای نخستین بار این فرصت ایجاد شده که 

بازار سرمایه نقش بیشتری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ برعهده گیرد.
ضرورت استفاده بخش خصوصی از تحوالت بازار سرمایه 

حسین سالح ورزی، نایب رییس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: اتاق ایران 
به عنوان یکی از اعضای شــورای عالی بورس از همان ابتدا تحوالت بازار سرمایه، 
حجم و ارزش ســرمایه، ورود ســهامداران خرد و غیره را پیگیری کرد.وی اضافه 
کرد:صرف نظر از این تحوالت، نحوه ورود سرمایه گذاران خرد، مسائل و مشکالت 
آن یا حباب داشتن یا نداشتن بازار سرمایه، اتاق ایران به عنوان نماینده بنگاه های 
اقتصادی ســعی می کند در این بازه زمانی که از ســرمایه این بازار به نفع اقتصاد 
واقعی، تولید و نظام تولیدی کشور استفاده شود.سالح ورزی گفت: بررسی ها نشان 
می دهد که بخش خصوصی کمترین بهره را از این تحوالت ســرمایه ای برده و در 
جلسه هیات نمایندگان، جلسات شورای عالی بورس، شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی این موضوع مطرح شده که افزایش شاخص بورس بیشتر به دلیل 

کمبود عرضه است.

 نرخ تورم انگلیس 
صعودی شد

پس از ســه افت متوالی، تــورم انگلیس 
سرانجام روندی صعودی به خود گرفت.

همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در 
اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی 
از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ 
تورم ساالنه این کشور تا پایان ماه ژوین با ۰.۱ 
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به 

ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است.
این نرخ تورم کــه باالترین نــرخ تورمی 
انگلیــس در طول ســه ماه اخیر محســوب 
می شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ 
فرهنگ و اموزش قرار گرفته است که تورم آن 
به ۲.۶ درصد در ماه ژویــن افزایش پیدا کرده 
اســت. نرخ تورم در بخش لباس و پوشاک از 
منفی ۲.۹ درصد به منفی ۳.۱ درصد رسیده 
اســت. از ســوی دیگر در بخش مواد غذایی 
و نوشــیدنی نرخ تورم صعودی بوده و از ۱.۳ 
درصد در ماه آوریل بــه ۱.۸ درصد در ماه می 

افزایش یافته است.

مقامات رسمی ابهامات 
قرارداد ایران و چین را 

برطرف کنند
عضو اتاق بازرگانی تهران گفــت: در این 
گونــه قراردادها باید امتیــازات و مزیت های 
هر کشوری در نظر گرفته شود و صرف اینکه 
همکاری در تمــام امور باشــد توجیه ناپذیر 
است و باید ســطح همکاری ها مثال در حوزه 
تکنولوژی مشخص باشــد.فریال مستوفی 
در مورد قرارداد ۲۵ ســاله ایران و چین اظهار 
داشــت: البته در مورد سند همکاری منتشر 
شده با اطمینان نمی توان صحبت کرد چون 
جزئیات آن از ســوی مقامات رسمی کشور 
مطرح نشده اســت. از همین رو نمی توانیم 
درباره مفــاد آ ن اظهارنظر کنیــم اما اصوال 
همکاری با هر کشوری به نفع ما است و چین 
نیز از این قاعده مستثنی نیســت اما باید هر 
قراردادی برد – برد بــوده و به نفع یک طرف 
نباشــد.وی ادامه داد: وقتی این همه شک و 
شــبهه در مورد جزئیات این سند چشم انداز 
مطرح است مقامات رسمی باید این ابهامات را 
برطرف کرده و به صورت رسمی اعالم کنند آن 
موقع می توانیم روی جزئیات این سند صحبت 
کنیم.وی تصریح کرد: در هــر قراردادی باید 
شرایط کشور را در نظر بگیریم ما نمی توانیم 
بر روی فرضیات صحبت کنیم و همچنین در 
این گونه قراردادها باید امتیازات و مزیت های 

هر کشوری در نظر گرفته شود.

 فروش مرغ 
 بیش از ۱۹ هزارتومان 

تخلف و گرانفروشی است
 رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی 
گفــت: در حال حاضــر قیمت مــرغ در خرده 
فروشــی ها برای مصرف کننده ۱۸هزار و ۵۰۰ 
تا ۱۹هزارتومان است و فروش مرغ بیش از ۱۹ 

هزارتومان تخلف و گرانفروشی است.
مهدی یوسف خانی در پاســخ به این سوال 
که آیا مرغ نســبت به هفته گذشته گران شده 
اســت و چرا برخی واحدها تــا ۲۱ هزارتومان 
مرغ را به مشــتریان عرضه مــی کنند، گفت: 
قیمت عمده مرغ که مغازه داران از کشــتارگاه 
خریداری مــی کننــد ۱۷ هزارو۵۰۰تومان و 
قیمت مرغ برای مصرف کننده ۱۸ هزارو۵۰۰ 
تا ۱۹ هزارتومان است.وی ادامه داد: فروش مرغ 
بیش از ۱۹ هزارتومان تخلف وگرانفروشی است 
که متاسفانه در برخی از نقاط شهر نیز این اتفاق 
افتاده است.رییس اتحادیه فروشندگان پرنده 
و ماهی اضافه کرد: نرخ مصوب مرغ در ســتاد 
تنظیم بازار ۱۵هــزارو۷۵۰ تومان برای مصرف 
کننده است. ولی متاســفانه مرغداران مرغ را با 
قیمت مصوب به کشتارگاه ها عرضه نمی کنند 
و بنابراین مرغ حدود ۳هزارتومان بیشتر از نرخ 

مصوب به دست مصرف کننده می رسد.

تورم عربستان نیم درصد شد!
با وجود افزایــش مالیات بــر ارزش افزوده، 
تورم عربســتان به میزان محسوســی کاهش 
یافت.متوسط شاخص بهای مصرف کننده در 
بزرگترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه ژوین 
به ۰.۵ درصد رســید که ۰.۶ درصد کمتر از رقم 
بازه مشابه منتهی به ماه قبل و کمترین تورم ثبت 
شده از ماه دسامبر سال قبل در این کشور بوده 
است.در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم 
مربوط به بخش مواد غذایی و نوشــیدنی با ۶.۷ 
درصد بوده است و پس از این بخش، خدمات با 
۱.۸ درصد و رســتوران و هتلداری با ۰.۲ درصد 
قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به 
حمل و نقل با منفی ۵.۲ درصد بوده است و پس 
از این بخش، لباس و پوشاک با منفی ۱.۱ درصد 
و ارتباطات با منفی ۰.۷ درصد قرار دارند.جسون 
تووی- کارشناس بازارهای نوظهور در موسسه » 
کپیتال اکونومیکس« گفت: نرخ تورم در بخش 
مواد غذایی کماکان روندی صعودی را تجربه می 
کند که احتماال بخشی از آن به خاطر قرنطینه ها 
و تمایل مردم برای ذخیره ســازی گسترده این 
اقالم اســت. انتظار داریم که با توجه به اجرایی 
شدن الیحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ 

تورم به سرعت افزایشی شود.



رپیس کل دادگستری استان فارس در بازدید از 
مجموعه ی کشت و صنعت اسپاد رایمون پاسارگاد 
گفت: به دلیل تامین زیرساخت های ضروری سالمت 
غذایــی و دارویی مردم در بخش کشــاورزی ، حوزه 

قضایی فارس به کشاورزی نگاه ویژه ای دارد.
 رئیس کل دادگستری اســتان فارس  در بازدید 
از بزرگترین مجموعه ی کشــت و صنعت دارویی 
فارس ،از نزدیک در جریان فعالیت ها و مشکالت این 

مجموعه قرار گرفت.
حجت االسالم و المسلمین سید کاظم موسوی با 
بیان اینکه : نگاه حوزه قضا به کشاورزی نگاهی ویژه 
است چرا که کشاورزی تامین کننده زیرساختهای 
تغذیه و ســالمت مــردم در کشــور اســت افزود: 
شرکت کشــت و صنعت اســپاد رایمون پاسارگاد 
بدلیــل ارزش ویژه ای کــه در زنجیــره ی آموزش، 
کاشت،داشت،برداشــت و فرآوری گیاهان دارویی 
ایجاد کرده است و مشکالت این مسیر را به خوبی از 
نزدیک لمس کرده است از ارزش و اعتبار ویژه ای نزد 

حوزه قضایی فارس برخوردار است.
رئیس شورای قضایی اســتان فارس خاطر نشان 
کرد: شرکت اســپاد رایمون پاســارگاد در حوزه ی 
گیاهان دارویی ایده بزرگ خود را با پشتکار و تالش 
در عمل به اجرا درآورده اســت و موانع این مسیر را به 

خوبی میشناسد .
نماینده عالی قوه قضائیه در اســتان فارس خاطر 
نشــان کرد :از تجربیات شــرکت اســپاد رایمون 

پاسارگاد برای بیان مشکالت ملموس و غیر ملموس 
بخش کشــاورزی علی الخصوص در حوزه گیاهان 
دارویی بهره می جوییم و در همین راستا از مدیرعامل 
و اعضاء هیات مدیره این شــرکت خواست تا در کار 
گروه رفع موانــع تولید )در راســتای جهش تولید (

که در هفته آینده در شیراز تشکیل میگردد شرکت 
کنند.

وی خاطر نشــان کرد: از مجموعــه ی ۱۳ اقلیم 
کشــاورزی، فارس از ۱۱ اقلیم آن برخوردار است و 
حوزه قضایی فارس در راســتای ســالمت و امنیت 

غذایی و دارویی مردم پشــتیبان حوزه کشــاورزی 
خواهد بود.

برخی مســئولین از انجام کارهایی که در 
توانشان بود شانه خالی کردند

علی اصغر مصطفوی مدیرعامل شــرکت اسپاد 
رایمون پاسارگاد در پاسخ به رئیس کل دادگستری 
اســتان فارس در خصوص موانع پیش روی شرکت 
در حین اجرای طرح گفت : از عمده ترین مشکالتی 
که در طی مســیر کار با آن مواجــه بودیم همراهی 
نکردن برخی مسئولین در انجام کارهایی بود که توان 

انجامش را داشتند اما از انجام آن شانه خالی کردند.
 وی اضافه کرد: پروسه ی طوالنی مدت دریافت 
مجوزها نیز یکی دیگر از عمده مشکالتی بود که انجام 
طرح را مشمول مدت زمان میکرد که ما به لطف خدا 
برای رسیدن به اهدافمان ،پشتکار و تالش تا رسیدن 
به نتیجه مطلوب را ســرلوحه کارمان قرار دادیم و به 
نتیجه رسیدیم اما این پروسه طوالنی مدت ، مشکلی 
است که ممکن است سبب خستگی و رهاکردن کار 
در نیمه راه  برای ســایر تولید کنندگان و کارآفرینان 

باشد.
مدیرعامل شــرکت اســپاد رایمون پاســارگاد 
گفت:بزرگترین زنجیره ی تولیــد و فروآری گیاهان 
دارویی کشــور در ۱۸۰ هزار متر مربع از سال ۱۳۹۵ 
شروع به کار و در ســه فاز در این مجموعه اجرا شده 
است که فاز اول آموزش وایجاد گلخانه تولید نشاء ، فاز 
دوم بسته بندی گیاهان دارویی،عرقیات و عسل و فاز 

سوم داروسازی است.
مصطفوی افزود: با اجرای این طرح  با اشــتغال 
۲۰۰ نفــر ، ســاالنه ۲۰۰ هزارتن محصــول تولید 
می گــردد .ایــن کارآفرین برتر اســتان فارســی 
گفت:تولید و تحویل نشاء مرغوب به کشاورز و خرید 
تضمینی محصول، در کنار پرداخت یکبار هزینه نشاء 
در گیاهان دارویی چند ساله و کم آب بر ، عامل موثری 
در سوق دادن کشــاورزان جهت جایگزینی کشت 
گیاهان دارویی به جــای برنج کاری پرآب و پرهزینه 

است.

 بازدید رئیس کل دادگستری فارس از مجموعه کشت و صنعت اسپاد رایمون پاسارگاد

نگاه ویژه ی حوزه قضایی فارس به کشاورزی 

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی بــرق اهــواز از آغاز طرح 
جمع آوری انشعابات برق غیرمجاز در منطقه مهدیس به منظور 

پایدارسازی شبکه برق این منطقه خبر داد.
مهندس حسن کریمی اظهارکرد:گروه های عملیاتی اموربرق 
شهرســتان کارون از توابع شــرکت توزیع نیروی برق اهواز، طی 
روزهای اخیرنسبت به جمع آوری انشــعابات برق غیرمجاز اقدام 

کرده اند.

وی افزود:یکی از اصلی ترین دالیل آسیب به تجهیزات شبکه 
برق در فصل تابستان، استفاده غیرقانونی از برق و دستکاری لوازم 

اندازه گیری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: در همین 
راستا، جمع آوری انشعابات غیرمجاز در منطقه مهدیس به منظور 
رفع نوسان ولتاژ مشــترکین قانونی برق و پایدارسازی شبکه برق 

این منطقه در حال انجام است.

کریمی بیان گفت: یکی دیگر از عوامل موثر در آســیب دیدن 
شبکه برق در تابستان، استفاده از لوازم پرمصرف برقی غیرضروری 
مانند لباسشویی، جاروبرقی، اتو و... در ساعت پیک یا اوج مصرف 

است.
وی خاطرنشــان کرد: برای پایداری برق و اســتمرارخدمات 
رسانی، نیازمند همکاری شهروندان اهوازی هستیم تا بتوانیم این 

روزهای گرم را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.

۵شهرستانآغاز جمع آوری انشعابات برق غیرمجاز درکوی مهدیس اهواز
آنچه درباره طرح اقدام ملی 

مسکن باید بدانیم
طرح اقدام ملی مسکن به عنوان بزرگترین 
طرح مسکنی کشور محســوب می شود که 
متقاضیان این طرح جهت ثبت نام می بایست 

شرایط اولیه را دارا باشند.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان، 
طرح اقدام ملی مسکن با هدف افزایش تولید 
مسکن و پاســخگویی به نیاز جامعه صورت 
گرفته است. تا بتواند در بلندمدت تغییراتی را 
دربازار مسکن ایجاد کند. این اقدام با اولویت 
شــهرهای جدید پیرامون کالنشهرها انجام 
می شود.ثبت نام این طرح اســتان به استان 
انجام شــده و هر اســتانی که از لحاظ تامین 
زمین آماده تر بود سریع تر به این طرح پیوسته 
است.بر اساس شرایط احراز متقاضیان طرح 
ملی مسکن؛ فرد متقاضی و افراد تحت تکفل 
وی می بایســت، از فروردیــن ۱۳۸۴به بعد 
فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی باشند.

همچنین از تاریخ ۲۲ بهمــن ۱۳۵۷ تا کنون 
از هیچ یک از امکانــات نهادهای عمومی غیر 
دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، 
واحد مسکونی یا تسهیالت یارانه ای خرید یا 
ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. 
به عبارتی فرم ))ج(( در اســتعالم از ســامانه 
مربوطه )موضوع مــاده یک آیین نامه اجرایی 
قانون ســاماندهی عرضه و تامین مســکن( 
باید ســبز باشــد.به نقل از اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان، متقاضیانی که پیامک واجد شرایط 
بودن را دریافت کردند الزم است جهت تکمیل 
پرونده خــود مدارک مورد نیاز شــامل: اصل 
و فایل اســکن از تمامی صفحات شناسنامه 
متقاضی و افــراد تحت تکفل، اصــل و فایل 
اســکن از اصل مدارک ملی متقاضــی و افراد 
تحت تکفل، اصل و فایل اسکن از اصل گواهی 
کفالت )سرپرستی( در صورت ضرورت، اصل 
و فایل اسکن از اصل گواهی سابقه سکونت در 
پنج سال اخیر )گواهی اشتغال به کار، گواهی 
تحصیلی فرزندان، ســابقه بیمه( و تعهدنامه 
محضری مبنی بر دارابودن شرایط می باشد. 
را به همراه داشته باشند و اقدام نمایند.از دیگر 
شرایط ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن این 
است که متقاضی متاهل یا سرپرست خانوار 
باشــد، زنان خودسرپرســت حداقل دارای 
۳۵ سال سن باشند و متقاضیان حداقل پنج 
سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا داشته 
باشد.همچنین براساس توافقات انجام شده، 
در شهرهای جدید نیز سابقه سکونت حداقل 
پنج سال در شهر جدید مورد تقاضا یا شهر مادر 

مالک عمل می باشد.

در 10 سال گذشته از سوی شرکت 
آبفا استان اصفهان صورت گرفت؛
احداث و بهره برداری از ۷ 
تصفیه خانه فاضالب در استان

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
گفت: در ۱۰ ســال گذشــته ۷ تصفیه خانه 
فاضالب در شــهرهای خوانســار، نجف آباد، 
هرند، اژیه، داران، بویین، سده و ورنامخواست 
با اعتباری بالغ بر ۱۰۵ میلیارد تومان در مدار 
بهره برداری قرار گرفــت. همچنین دو پکیج 
فاضالب مســکن مهر نیز در شهرهای نطنز 
و فریدونشــهر با اعتباری بالغ بــر ۴ میلیارد 
تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.هاشــم 
امینی با بیان اینکه در سال های اخیر احداث 
تصفیه خانــه فاضالب در شــهرهای تیران و 
چادگان عملیاتی شــده اســت، عنوان کرد: 
در سال گذشته فاز توســعه ای تصفیه خانه 
فوالدشــهر اجرایی شــد این درحالیست که 
هم اکنون  احداث تصفیه خانــه فاضالب در 
شهرهای چادگان و نطنز و فاز توسعه تصفیه 
خانه فاضالب فوالدشهر به پیشرفت فیزیکی 
۴۰ درصد رسیده اســت.مدیرعامل شرکت 
آبفا استان اصفهان به احداث دیگر تاسیسات 
فاضالب در استان پرداخت و تصریح کرد: در 
دهه اخیر احداث ایســتگاه پمپاژ در منطقه 
حصه، دارک، جنوب شــرق اصفهان، شــهر 
اژیه، محله صفاییــه مبارکه،کرکوند، محله 
دهنو مبارکه و محله ســورچه و ســیاهبوم 
مبارکه احــداث و در مدار بهره بــرداری قرار 
گرفت و ۴ ایســتگاه پمپاژ نیز در شــهرهای 
زیباشــهر و دیزیچه و تصفیــه خانه فاضالب 
مبارکه و صفاییه با بیش از ۸۰  درصد پیشرفت 
فیزیکی در دست اجرا است.وی با بیان اینکه 
اســتان اصفهان در کشــور بیشترین تصفیه 
خانه های فاضــالب را در مدار بهــره برداری 
دارد  اظهار داشت: اســتان اصفهان با داشتن 
۲۶ تصفیه خانه فاضالب شهری و دو روستایی، 
بیشترین تعداد تصفیه خانه را در کشور به خود 
اختصاص داده اســت.مدیرعامل شرکت آبفا 
اســتان اصفهان گفت: ظرفیت بهره برداری 
از تصفیه خانه های فاضالب در ســطح استان 
۷۷۸ هزار متر مکعب در شــبانه روز می باشد 
که در حال حاضــر روزانه ۴۸۲ هــزار و ۸۹۳ 
مترمکعب فاضالب جمــع آوری و به تصفیه 

خانه های فاضالب منتقل می شود.

 انتصاب سرپرست معاونت 
حمل و نقل اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان گیالن

طی حکمی از سوی فریبرز مرادی، مدیر 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
گیــالن، اصغر امانی ســندیانی به ســمت 
سرپرســت معاونت حمل و نقــل اداره کل 

منصوب شد
در متن حکم انتصاب سرپرست معاونت 
حمــل و نقــل اداره کل آمده اســت: نظر به 
حســن ســوابق و تجارب ارزنده تخصصی و 
مدیریتــی جنابعالی به موجــب این ابالغ به 
عنوان سرپرســت معاونت حمل و نقل اداره 
کل منصوب می شوید.امید است با استعانت 
از خداوند متعال در پیشــبرد اهداف و برنامه 
های اداره کل و خدمت به مردم موفق و موید 

باشید

 پیش بینی طرح آبرسانی 
به ۵۵ روستای گیالن

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
گیالن با اعالم این خبر افزود: طی ســال ۹۸ 
تعداد ۳۸ روســتا با جمعیت ۱۷۰۴۳ نفر از 
خدمات آبرسانی بهره مند شدند و با توجه به 
پیش بینی برنامه های این شرکت در راستای 
تأمین آب روســتاها، آبرسانی به ۵۵ روستا با 

جمعیت ۳۹۲۶۷ نفر در دستور کار می باشد.
وی همچنین در خصــوص اجرای پروژه 
های فاضالب در روســتاها اظهار داشــت: ۳ 
روســتا با جمعیت ۴۳۹۶ نفر دارای سیستم 
جمــع آوری فاضــالب هســتند و تاکنون 
۸ کیلومتر خط انتقال و ۶۵ کیلومتر شــبکه 
جمع آوری فاضالب اجرا شده است.مهندس 
حسینی با اشاره به برنامه های ویژه در راستای 
کاهش آب بدون درآمــد تصریح کرد: میزان 
آب بدون درآمد اســتان در بخش شــهری 
۲۵.۳۵ و در بخش روستایی ۵۰.۳۳ می 
باشد. این درحالی اســت که هدر رفت آب در 
بخش شــهری ۱۱.۷ و در بخش روستایی 
۲۵ اســت و در راســتای کاهش آب بدون 
درآمد، شناســایی و رفع نشت در خط انتقال 
و نشت یابی و رفع نشــت در شبکه توزیع آب 
از اولویت های این شــرکت می باشد.وی در 
ادامه با اعالم ســامانه ارتبــاط مردمی ۱۲۲ 
اظهار داشت: مردم عزیز استان برای دریافت 
خدمات غیرحضــوری از قبیل اعالم حوادث 
آب و فاضــالب ، کیفیت آب ، شکســتگی،  
پرداخت غیر حضوری، خرید انشــعاب آب و 
فاضالب ، اســتعالم کارکرد کنتور در بسته ، 
شکایات ، انتقادات با ســامانه ارتباط مردمی 
۱۲۲ بصورت ۲۴ ســاعته می توانند تماس 
حاصــل نمایند.مدیرعامــل شــرکت آب و 
فاضالب استان گیالن با برشمردن خدمات 
الکترونیکی این شــرکت تصریــح کرد: ۲۱ 
خدمت بصورت الکترونیکی ارائه می شود که 
شــهروندان در صورت داشتن ابزار و امکانات 
الزم میتوانند از خدمات قابــل ارائه بصورت 

غیر حضوری، بهره مند شوند.

اجرای طرح جهادی افزایش 
تاب آوری شبکه برق 

شهرستان رشت
اولین طرح جهادی افزایــش تاب آوری 
شبکه  توزیع برق با هماهنگی شرکت توانیر و 
به همت معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گیالن 
تدوین و فاز اول آن روی شبکه فشار متوسط 

علی آباد شهرستان رشت اجرا شد .
دکتر ســلمانپور معاون بهره بــرداری و 
دیســپاچینگ شــرکت توزیع نیروی برق 
استان گیالن اظهار داشــت اجرای این طرح 
عالوه بــر افزایش پایداری شــبکه های برق 
رسانی در شــرایط نامســاعد جوی ، نقش 
بســزایی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
و رضایتمندی بیشــتر مشترکین دارد دکتر 
ســلمانپور بیان داشــت  فاز اول این طرح با  
۵۰ نفرســاعت کاراجرایی در قالب ۹ اکیپ 
عملیاتی در حوزه امور توزیع برق ۴ رشــت 
اجرا و برای  بیش از دوکیلومتر شــبکه فشار 
متوسط هوایی تعمیرات الزم انجام شد سپس 
مهندس هدایتی نژاد مدیریــت توزیع برق 
شهرستان رشت اظهار داشت : در اجرای طرح 
جهادی تاب آوری شــبکه های برق رسانی ، 
اصالح اتصاالت سســت و یراق آالت آسیب 
پذیر و فرسوده با همکاری مهندس جهانبین 
مدیر امور توزیــع برق ۴ رشــت در منطقه 
نخودچرحــد فاصل روســتای چهل مردان 
تا قبل از روســتای خنفچه اجرا شدمهندس 
جهانبین اظهارداشــت : فــاز اول این طرح 
جهــادی در این منطقــه اجرا شــد . و بطور 
مستمر روی سایر شبکه های پرحادثه  امور 
۴ رشــت در جهت رفع کامل خاموشی های 
ناخواسته و نهایتا رفاه حال مشترکین محترم 

در طول سال انجام می شود .

خبر خبر

 شنبه   28 تیر   1399         شماره   1299

مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان گفت: به زودی با ابتکار شــهرداری اصفهان 
برای اولین بار ۱۳ نشست تخصصی با ۱۳ خواهرخوانده 
اصفهان براساس خواســته ها و نیازهای دو طرف و با 
مشــارکت کنشــگران مختلف در بخش دانشگاهی 
و تجارت برگزار می شــود. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان حجتی در نشست 
خبری با خبرنگاران در سلســله نشســت های »سه 
شنبه ها با رسانه« با اشاره به اینکه کرونا اگرچه فرصت 
رویدادهای بزرگ را از ما گرفت اما یک سری فرصت ها 
را برای ما ایجاد کرد چراکه همه کشورها در این مسئله 
مشترک و به یک اندازه هم درگیر هستند، اظهار کرد: 
شهر اصفهان هم مانند شهرهای دیگر جهان با بحران 
مواجه شد اما در حوزه های مختلف مبارزه با این بحران 
تالش کردیم خالقیت داشته باشــیم.  وی با اشاره به 
شعر »همراه شــو عزیز، تنها نمان، این درد مشترک 
هرگز جدا جدا درمان نمی شود« گفت: بر اساس این 
دیدگاه، ارتباطات بین المللی در چنین شرایطی مهم 
بود و اقداماتــی در زمینه بحران کرونا و دیپلماســی 

بحران انجام دادیم. در ابتدا نامه نگاری با همه شهرهای 
خواهرخوانده اصفهان داشــتیم و از آنها خواســتیم 
وضعیت را توضیح دهند.مدیرکل ارتباطات و امور بین 
الملل شــهرداری اصفهان افزود: اولین خواهرخوانده 
اصفهان، شیان چین اســت و در نامه ای که شهردار 
اصفهان به شهردار شــیان در ابتدای سال نو میالدی 
ارســال کرد، ضمن همدردی با مردم شــیان، برای 
حل بحران چین اعالم آمادگی کردیم. وی ادامه داد: 
شهرداری شیان در وضعیت پیچیده ای بود و به ما اعالم 
کردند اگر شهرداری اصفهان بتواند کمکی انجام دهد، 
پذیرا هستند. با کمک سازمان های مردم نهاد درصدد 
بودیم کمک هایی به شیان ارســال کنیم این کمک 
ها برنامه ریزی شــد و در گام جمع بندی برای ارسال 
محموله به چین بودیم که خود با شیوع کرونا در ایران 
مواجه شدیم.حجتی تصریح کرد: اصفهان با ۱۳ شهر، 
خواهرخوانده است و در ۹ شبکه شهرهای جهانی هم 
عضویت دارد. در همین راستا به تمامی سازمان های 
بین المللی نامه نگاری کردیم و پیشنهادات و ابتکارات 
اصفهان را به همه ارسال کردیم. همچنین در پلتفرمی 

که انجمن متروپلیس) انجمن کالنشــهرهای مهم 
جهان( آماده کرده بود، ما و دیگر شهرها هم تجربیات و 

راهکارها را به اشتراک گذاشتیم.  
وی افزود: در اثر دیپلماسی کرونا به چند دستاورد 
رسیدیم و موفق شــدیم از تجربیات دیگر شهرها هم 

استفاده کنیم.
با دیپلماســی کرونا چراغ خاموش برخی 

روابط خارجی روشن شد  
مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان بیان کرد: ارتباط اصفهان با خواهرخوانده ها در 
بستر زمانی فراز و نشیب های مختلفی داشته است؛ در 
سال های اخیر ارتباطات محکم نبوده و جزئی بود، در 
دیپلماسی کرونا توانستیم چراغ خاموش برخی روابط 

از جمله بارسلون و فلورانس در ایتالیا را روشن کنیم.
وی افزود: در زمینه سازمان های جهانی هم همین 
تجربه تکرار شــد.حجتی تصریح کرد: در چارچوب 
دیپلماسی کرونا موفق شدیم با یکی دیگر از شهرهای 
خواهرخوانده یعنی سن پترزبورگ نشست تخصصی 
به صورت آنالین برگزار کنیم. این نشســت در کشور 

برای اولین بــار در قالب دو گــروه تخصصی در حوزه 
بهداشت و خدمات شهری از شهرداری، علوم پزشکی، 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان 
و از طرف مقابل با حضور نمایندگان کمیته بهداشت، 
اتــاق بازرگانی و مقامــات وزارت امور خارجه ســن 
پترزبورگ به مدت دو ساعته انجام شد. وی اظهار کرد: 
به زودی هم گفت و گوی ویدیویــی در زمینه بحران 
کرونا و راهکار برای غلبه بر بحران بین شهردار شیان 

و شهردار اصفهان برگزار می شود. 
مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان افزود: شــهرداری اصفهان از سوی سازمان 
هایی که در حوزه بین المللی مرجعیت دارند از جمله 
وزارت امور خارجه؛ به عنوان یکی از ســه شهرداری 

فعال کشور در زمینه بحران کرونا شناسایی شد.
وی اظهار کرد: نقــش ویژه شــهرداری اصفهان 
در بحران کرونا از ســوی مجمع شــهرداران آسیایی 
و در ســفر اخیر ســخنگوی وزارت امور خارجه مورد 
تاکید قرار گرفت که شــهرداری اصفهان در این نوع 

دیپلماسی در کشور نقش داشته است.

دو نفر از متخصصان شــرکت ملی حفاری ایران موفــق به  تألیف و 
گردآوری کتاب فنی و کاربردی در صنعت حفاری تحت عنوان » کنترل 

جامدات و مدیریت پسماند سیال حفاری« شدند.
احمد بهرامی عیسی آبادی و مهدی شریفی نویسندگان این کتاب که 
برای تدریس در مراکز دانشگاهی و آموزشکده های تخصصی مورد اقبال 
قرار گرفته است به ترتیب در سمت های سرپرست تعمیر اساسی و برون 
سپاری تجهیزات و سرپرست کنترل پسماند ســیال حفاری مدیریت 

سیاالت شرکت به کار اشتغال دارند.
مهندس بهرامی عیسی آبادی که در زمان تألیف کتاب در سمت رئیس 
اداره کنترل جامدات و پسماند شــرکت انجام وظیفه می کرد در توضیح 

درباره محتوای کتاب  گفت: کتاب کنترل جامدات و مدیریت پســماند 
ســیال حفاری به طور کامل تخصصی و دارای هشت فصل می باشد و در 

انتشارات طلوع تهران به چاپ رسیده است.
وی افزود: این بخش ها شــامل مدیریت و آزمایشــات پسماند سیال 
حفاری، اصول نگهداری و تعمیر تجهیزات، مبانی کنترل جامدات سیال 
حفاری، جدایش مــواد جامد، تجهیزات کنترل جامدات، ســانتریفیوژ 
و محاسبات مدیریت پســماند حفاری اســت که در ۴۴۷ صفحه برای 

نخستین بار در صنعت حفاری کشور  منتشر شده است.
نویســنده کتاب با بیان اینکه هدف از تالیف این کتاب به اشــتراک 
گذاشتن تجربیات، مستند ســازی عملیات، ارتقاء سطح علمی، آگاهی 

و دانش فنی کارشناســان حفاری  چاه های نفت وگاز در زمینه کنترل 
جامدات و مدیریت پسماند در دســتگاه های حفاری است، اظهار کرد: 
پیش از این نیز  کتاب های » تخصصی سیاالت حفاری زمین گرمایی« و » 
سیاالت حفاری کاربردی«  به ترتیب با شمارگان یک هزار و دو هزار نسخه 
انتشار یافته بود که ثمره ســال ها کار سخت و طاقت فرسای متخصصان 
صنعت حفاری است که به منظور پیشــبرد اهداف صنعت نفت کشور و 

حفاری چاه های نفت وگاز تالش مضاعفی را به عمل آورده اند.
وی یادآور شــد: همچنین کتاب هــای » تخصصی ســفر نامه گل 
شناسی«  و » ۱۲۰ راهکار  در راهبری ســیاالت حفاری« را تألیف و هم 

اکنون در مراحل چاپ دارد.

قاســم پورعلی  به عنوان کارمند نمونه اســتان 
فارس از ســوی رئیس قوه قضائیه مــورد تقدیر قرار 

گرفت.
با اعالم رسمی دبیرخانه قوه قضائیه قاسم پورعلی 
کارمند دادگستری شهرســتان فیروزآباد و ۴ تن از 
کارمندان دادگستری استان به عنوان کارکنان نمونه 
از سوی ریاســت معظم قوه قضائیه مورد تقدیر قرار 

گرفتند .
در متن تقدیر نامه ریاست معظم قوه قضائیه ضمن 

تبریک احراز عنوان کارمند نمونه با اشــاره به معیار 
های سخت کوشی،  وظیفه شناسی ، امانت داری  و 
ُحسن خدمت برگزیدگان بیان شده است این انتخاب 
با پیشــنهاد رئیس کل دادگستری اســتان فارس و 
معاونت منابع انسانی و همچنین تأیید نهایی کمیته 

داوری کشوری انجام گردیده است.
گفتنی اســت ۴ تن دیگــر از همــکاران اداری و 
تالشگر دادگستری فارس نیز با پیشنهاد رئیس کل 
دادگستری استان و بررســی معاونت منابع انسانی 

و اداره کل نظارت و ارزشــیابی کارکنــان اداری قوه 
قضائیه و همچنین ارزیابی عملکــرد آنان به عنوان 
کارمند نمونه دادگستری فارس در سال ۹۹ معرفی 

شدند.
این گزارش حاکی اســت آقایان نصیــر نوروزی 
کارمند وقــت دادگاه های عمومی و انقالب شــیراز، 
عباس ایزدی ســعدی کارمند دادســرای عمومی 
و انقــالب شــیراز و ســید صمد حســینی کارمند 
دادگستری شهرستان خرمبید به عنوان برگزیدگان 

نمونه اســتان فارس با اهداء لوح تقدیر از سوی آیت 
اهلل رئیســی ریاســت معظم قوه قضائیه مورد تقدیر 
قرار گرفتند. همچنین کــورش زارعی کارمند نمونه 
دادگستری اســتان فارس در سال ۱۳۹۹  دارای ۱۵ 
سال سابقه می باشد که هم اکنون سرپرستی معاونت 
مالی ، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان فارس 
را برعهده دارد و از ســال ۱۳۹۸ به عنوان مدیر امور 
اداری دادگستری استان فارس مشغول به خدمت در 

دادگستری فارس می باشد.

مدیر آبفا منطقه آبادان گفت: ۹۰ درصد آب شرب موردنیاز شهرستان 
آبادان از طرح آبرسانی غدیر تامین می شود. 

مصطفی مهرانفر اظهار داشــت: میزان آب اختصاصی طرح آبرسانی 
غدیر به شهرستان آبادان در طول شــبانه روز ۸۰ هزار متر مکعب بود که 
با پیگیری های مدیرعامل ســازمان آب و فاضالب استان خوزستان این 

میزان به ۱۱۰ هزار متر مکعب در روز افزایش یافته است. 
وی افزود: با پیگیری های ســه نماینده مردم آبادان در مجلس شورای 

اســالمی میزان آب اختصاصی از طرح آبرســانی غدیر به آبــادان قرار 
اســت به ۱۳۵ هزار متر مکعب در شبانه روز برســد تا به لحاظ تامین آب 

آشامیدنی در این شهرستان مشکلی بوجود نیاید. 
مهرانفر میزان سختی و شــوری آب در رودخانه بهمنشیر آبادان را 
۲ هزار و ۹۳۰ میکروموس اعالم کرد و گفت: ۱۰ درصد از آب شرب آبادان 
از رودخانه بهنمشیر تامین می شود که با آب غدیر مخلوط و در شبکه آب 

توزیع می شود. 

وی با اشاره به رفع مشــکل قطعی آب در شهر مرزی اروندکنار تصریح 
کرد: با توجه به خاموش بودن پمپ های آبرســانی در ساعتهای ۱۳ تا ۱۷ 
آب در اروندکنار و برخی روستاهای آبادان در ساعاتی دچار قطعی و یا افت 

می شد که این مشکل با همکاری سازمان برق برطرف شد. 
مدیر آبفا منطقه آبادان به نصب مخزن پیش ســاخته آب آشامیدنی 
شهر چوئبده آبادان اشاره کرد و اظهار داشت :پروژه تامین آب شهر چوئبده 

تا کمتر از چهار ماه دیگر وارد مدار خواهد شد. 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبر داد:

برگزاری 1۳ نشست تخصصی با 1۳ خواهرخوانده اصفهان برای اولین بار 

دو نفر از متخصصان شرکت ملی حفاری ایران موفق شدند

تألیف کتاب کنترل جامدات و مدیریت پسماند سیال حفاری

 قاسم پورعلی کارمند نمونه دادگستری استان فارس

۹۰  درصد آب شرب آبادان از طرح غدیر تامین می شود



فعال حوزه انرژی های تجدیدپذیر گفت: تجدیدپذیرها براحتی 
این امکان را دارند و با احداث در قلــب مصرف، منجر به کاهش ۱۰ تا 
۲۰ درصدی تلفات و در نتیجه کم شدن هزینه ها شوند.محمدعلی 
پورامیری ، درباره امکان اســتفاده از نیروگاه هــای تجدیدپذیر در 
شهرهای بزرگ و با تراکم باالی ساختمانی و جمعیت مثل تهران اظهار 
داشت: در شهرهای بزرگ به آسانی نمی توان از انرژی های تجدیدپذیر 
بهره برد، اما در عین حال پتانســیل های زیادی نیز وجود دارد، مثال 

اکنون در دنیا استفاده از پنل خورشیدی در نمای ساختمان ها مرسوم 
شده اســت.وی افزود: با وجودی که در شــهرهای بزرگ استفاده از 
تجدیدپذیرها به آسانی میسر نیســت، اما می توان در مراکزی مثل 
هایپرمارکت های بزرگ، پاســاژهای بزرگ، پایانه های اتوبوسرانی 
و پشت بام مراکز بزرگی که ساختمان بلند و یا برج نباشد، نصب کرد.

این فعال حوزه انرژی های تجدیدپذیر تصریح کرد: توربین های بادی 
با محور عمودی و در سایزهای کوچک نیز امکان استفاده در شهرها را 

دارند، حتی می توان توربین های کوچک برقابی را در تصفیه خانه ها 
تعبیه کــرد.وی با بیان اینکــه تجدیدپذیرها می تواننــد در زمینه 
پاسخگویی به رشد مصرف و تقاضا نیز کاربرد داشته باشند، گفت: اگر 
قیمت برق و سایر کاالها را در چند سال گذشته مقایسه کنیم، در حالی 
که برق شاید فقط ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته، برخی کاالها تا ۷۰۰ 
درصد هم گران تر شــده اند، بنابراین از نظر برخی مردم ممکن است 

کاالیی بی ارزش تلقی و منجر به ترغیب مصرف بیشتر شود.

آیا تهران هم می تواند برق پاک تولید کند؟اقتصاد و انرژی 6

مدیرعامل شــرکت فجــر انــرژی خلیج فارس 
افزایش ارزش ســهام این شرکت و سودآوری بیشتر 
در ســال ۹۹ را از مهم تریــن اهــداف این  مجموعه 
دانست و از ثبت رکورد تولید ۱۶۰۰روز تولید بی وقفه 

در سال ۹۸ خبر داد.
غالمعلی زال خانی با اشاره به اینکه  شرکت فجر در 
سال ۹۸ بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال درآمد داشته 
است، گفت: مهم ترین برنامه ما این است که در سال 
 ۹۹ یک سود مناسب و شایســته تقدیم  سهامداران 
خود کنیم.  بر اســاس این اقدام ها و برنامه ریزی ها، 
بی شک درآمدی بسیار بیشــتر از آنچه در سال ۹۸ 

داشته ایم، کسب  خواهیم کرد.  
مدیرعامل فجر انرژی خلیج فارس افزود: شرکت 
فجر انرژی خلیج فارس با تولید پایدار نه تنها به صورت 
مستقیم نقش اصلی را در افزایش سهم سهامداران 
 دارد، بلکه با فراهــم کردن ســرویس های حیاتی 
مورد نیاز منطقه، تداوم تولید ســایر شــرکت های 
حاضر در بورس مانند پتروشیمی  شهید تندگویان، 
مارون، فن آوران، امیرکبیر و غدیــر در ایجاد ثروت 
و ارزش آفرینی برای ســهامداران این شــرکت ها 

مشارکت و  نقش آفرینی دارد.  
ثبت رکورد  1006 روز تولید بدون وقفه

وی با اشــاره به ثبــت رکــورد ۱۰۰۶ روز تولید 
بدون وقفه در ســال ۹۸ در این شرکت، تصریح کرد: 
با تالش شبانه  روزی همکاران در شرکت فجر انرژی 
خلیج فارس، همچنان تولید پایدار برق، هوا، بخار و 
آب های صنعتی ادامه داشته و به منظور توسعه شبکه 
برق و پایداری بیشــتر آن طرح توســعه پست ۴۰۰ 
کیلوواتی را در نظر داریم، با احداث این پست ظرفیت 

 توزیع ما به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.  
زال خانی بــا تاکید بر حفاظت از محیط زیســت 
و کاهش مصرف ســوخت و آالینده های ناشــی از 
ســوخت فســیلی، عنوان کرد: امکان سنجی اولیه 
و  طراحی فنی پســت ۴۰۰ کیلوولت صورت گرفته 
و قصــد داریم با توجــه به توانمندی شــرکت های 
داخلی ترانس های این پست را از  منابع داخل کشور 
تأمین کنیم، همچنین در نظر داریــم یک نیروگاه 
خورشیدی ۱۰ مگاواتی را احداث کنیم که هم اکنون 

در حال  اخذ مجوز احداث این نیروگاه نیز هستیم.  
مدیرعامل شــرکت فجر انــرژی خلیج فارس با 
تاکید بر استفاده از انرژی های پاک گفت: ما به منظور 

شناخت توانایی ها و کســب  دانش، در ابتدای امر در 
ســال ۱۳۹۸ یک نیروگاه ۲۰ کیلوواتی برای یکی از 
ســاختمان های مجموعه نصب کردیم که جمعاً در 
یکسال گذشته بالغ بر ۲۸ مگاوات برساعت برق تولید 
کرده است.  وی افزود: شرکت فجر انرژی خلیج فارس 
با توجه به مطالعاتی که در زمینه امکان سنجی برای 
توسعه نیروگاه خود انجام داده، به  محض آغاز فاز دوم 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی این توانایی را دارد 
که با احداث نیــروگاه ۵۳۰ مگاواتی ظرفیت تولید 
برق  خود را ۳۰ درصد افزایش دهد.  زال خانی با اشاره 
به تعهد شرکت فجر نسبت به منطقه، تصریح کرد: 
شرکت فجر انرژی به منظور جلوگیری از قطعی برق 
در  استان خوزستان و شهرســتان بندرماهشهر هر 
ساله در چهار ماه گرم سال برقی با توان لحظه ای ۵۰۰ 
مگاوات برق به شبکه  سراسری تزریق کرده است، به 
طوری که در سال ۹۸ جمعاً بیش از یک و نیم میلیارد 
کیلووات ساعت برق مورد نیاز جنوب استان  و شبکه 

برق سراسری را تأمین کرده است.  
داخلی سازی ۷90 قطعه در طول ۷ سال

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس ادامه 
داد: شــرکت ما به منظور حمایت از تولیدات داخل 
و تولیدکنندگان ایرانی در طول ســالهای ۹۰ تا ۹۷ 
بیش از ۷۹۰ قطعه را  داخلی سازی کرده و به مرحله 
ساخت و تولید رسانده اســت، ما در سال گذشته ۵۶ 
میلیارد ریال قطعات از داخل کشور تأمین  کرده ایم 
که با تأمین این قطعات بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال و 

به عبارتی ۵۰ درصد در منابع ارزی خود صرفه جویی 
کرده ایم.  وی گفت: شرکت فجر انرژی خلیج فارس 
در راســتای حمایت از مردم اســتان خوزســتان و 
 شهرستان بندرماهشهر بیش از ۳۳ درصد خریدهای 
خود را با ارزشــی بالغ بر ۸۳ میلیــارد ریال معادل 
۲۲۶ درخواست را از اســتان  خوزستان و شهرستان 
بندرماهشهر تأمین کرده است، بطوری که ۱۱ درصد 
از این درخواســت ها یعنی ۱۳۶ درخواست، با ارزش 
 ۴۹ میلیارد ریال صرفاً از شهرســتان بندرماهشهر 
تأمین شده است.  زال خانی افزود: به عنوان مثال یک 
شرکت تولید اسید ســولفوریک در شهرک صنعتی 
بندرماهشهر که اسید بســیار با کیفیت و مطلوبی 
 تولید می کند توانسته ۷۰ درصد از نیاز ما به این اسید 
را تأمین کند، کاهش هزینه ها و عدم نیاز به انبار کردن 
به دلیل در دسترس  بودن از مزایای تأمین مواد مورد 

نیاز ما از داخل است.  
توسعه متوازن در مسئولیت اجتماعی

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس تصریح 
کرد: تفکر مدیران ارشد و کارشناسان شرکت فجر در 
حوزه مســئولیت های اجتماعی اینگونه است که بر 
اساس  توســعه متوازن عمل می کنند، ما برای ایجاد 
یک ســاختار مؤثر و کارآمد، کارهای خود را در قالب 
شورای راهبردی صنایع  پتروشیمی انجام می دهیم 
تا با متحد شدن شــرکت ها، کارهای ما تأثیرگذاری 
بیشتری داشته باشد.  وی با اشاره به سیل سال گذشته 
خوزســتان عنوان کرد: در زمان سیل خوزستان در 

کنار بسته های معیشــتی و کمک هایی که از سوی 
کارکنان  ما به صورت خودجوش و یا از طریق شورای 
راهبردی صنایع پتروشیمی صورت گرفت، شرکت 
ما تمام تالش خود را برای  نگهداری و تعمیر ایستگاه 
پمپاژ آب کوت امیر را به کمک شــرکت آب جنوب 
شرق و ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
 برعهده گرفتند، به طوری که اگر این ایســتگاه زیر 
آب می رفت، آب شــرب مناطق وســیعی از جمله 
شهرســتان بندرماهشــهر با جمعیتی  بالغ بر ۵۰۰ 
هزار نفر قطع می شد.  زال خانی با اشاره به اینکه این 
شرکت سهم ۶ درصدی در شورای راهبردی صنایع 
پتروشیمی  دارد، بیان کرد: شــرکت فجر بازسازی 
یک مدرســه دولتــی در انتهای خیابان ســعیدی 
بندرماهشــهر را برعهده گرفته که این امر در  قالب 
شورای راهبردی صنایع پتروشیمی شهرستان بندر 

ماهشهر صورت می گیرد.  
مصرف گاز کمتر؛ تولید برق بیشتر

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس گفت: 
با توجه به اینکه خوراک شــرکت شامل گاز طبیعی 
آب رودخانه و هواســت، در خصوص میزان مصرف 
گاز طبیعی با  توجــه به افزایش تولیــد توربین ها و 
رســاندن ظرفیت آنها به ظرفیت اســمی، راندمان 
و کارایی آنهــا در بهترین حالت ممکــن بوده پس 
با  مصرف گاز کمتر، بیشــترین میزان بــرق را تولید 
می کنیم که ســبب مدیریت مصرف انــرژی گاز و 
کاهش مصرف منابع طبیعی  می شــود.  وی با اشاره 
به اینکه واحد بازیافت مجــدد آب دور ریز واحدهای 
تصفیه آب، یک واحد منحصر به فرد با فناوری نوین 
در  کشور است و مشــابهی ندارد، افزود: ما با تشکیل 
کمیته های مختلف و برگزاری نشست های متعدد در 
زمینه مدیریت مصرف آب  توانستیم با ایجاد فناوری 
نو در زمینه بازیافت مجــدد آب دورریز از خردادماه 
پارسال تاکنون از هدر رفت یک میلیون و ۱۶۱  هزار 

مترمکعب آب جلوگیری کنیم.  
زال خانی تصریح کرد: با تکمیل فاز دوم این واحد 
و با کمک روش اسمز معکوس تاکنون از هدررفت ۱۰ 
میلیون مترمکعب آب به ارزش  بیش از ۱۷۰ میلیارد 
ریال جلوگیری شده اســت، در صورتی که این واحد 
احداث نمی شــد ۲۵ درصد از آب دریافتی ما دورریز 
 می شــده که اکنون بالغ بر ۷۵ درصــد از این مقدار 

مجدداً به فرآیند تولید برمی گردد.  
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در سال ۹۸ محقق شد
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خبر

هفته آینده رکورد مصرف برق 
شکسته می شود

وزیر نیرو گفت: هفته آینده بنا به پیش بینی ها، هفته 
گرمی پیش رو خواهیم داشت و فشار روی واحدهای 
تولید برق از جهت تجهیزات سرمایشــی خواهد بود. 
سال گذشته پیک بار در ۳۰ تیر ۵۷ هزار و ۶۸۱ مگاوات 
بود، اوج اخیر هم به میــزان ۵۸ هزار و ۶۴۷ مگاوات در 
پنجشنبه گذشته بوده و پیش بینی می شود این رکورد 

هفته آینده شکسته شود.
رضا اردکانیــان در آیین بهره بــرداری از ۲۰ پروژه 
صنعــت آب و برق اســتان هرمــزگان در چارچوب 
دوازدهمین هفتــه پویــش #هرهفته_الف_ب_

ایران که بــا حضور رئیــس جمهوری و بــه صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، اظهار کرد:  پارســال به 
نسبت ســال ۹۷ اوج بار ما حداکثر یک درصد افزایش 
داشت و تالش می شود امســال و تابستان سال آینده 
هم افزایش آن از یک درصد تجاوز نکند که ســه سال 
پیاپی را به عنوان عملکرد ملت ایــران به دنیا گزارش 

کنیم.
وی افزود: در حالی که ســال های قبــل پیک بار 
حدود ۵ درصد بود و برای تامین برق سه هزار مگاوات 
نیروگاه با ۲.۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری می کردیم اما 
امسال دستاورد خوبی است که در حالی که پیک زایی 
می کنیم تولید انرژی ما پارســال و امسال ۴ تا ۴ و نیم 
درصد افزایش داشت و نه تنها خاموشی نداشتیم عالوه 
بر تامین نیاز صنعت و صادرات تولید انرژی بیشتری 

داشتیم.
وزیر نیرو با بیــان اینکه ۲۰۹ پــروژه دیگر تا پایان 
امســال در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
در استان های مختلف کشور به بهره برداری می رسد، 
اظهار کرد: تاکنون با احتســاب پروژه های اســتان 
هرمزگان ۴۴ پروژه در ۱۴ اســتان بــا ۱۴ هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان به اتمام رسیده و وارد مدار بهره برداری 
شده اســت.اردکانیان با بیان اینکه ۲۰۹ پروژه دیگر با 
۳۶ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال به بهره  برداری 
خواهد رسید، گفت: این برنامه حاکی از سیر طبیعی 
فعالیت هــای اقتصــادی و تمرکز مدیران و دســت 
اندرکاران بــر کار خود و عدم اتــکای صددرصدی به 
صادرات روزانه نفت و همراهی مردم و بخش خصوصی 

است.
وزیر نیرو گفــت: امروز در هفتــه دوازدهم پویش 
قرار داریم و تاکنون ۴۴ پروژه در ۱۴ اســتان با سرمایه 
گذاری ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده 
اســت. ۲۰۹ پروژه دیگر با ســرمایه گذاری ۳۶ هزار 
میلیارد تومان باقی مانده اســت که تا پایان ســال به 

بهره برداری خواهد رسید.

پتروشیمی غدیر مجوز 
واردات ۵ هزار تن PVC را 

دریافت کرد
رییس دفتر توســعه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی گفت: براســاس مصوبه کمیته 
تنظیم بازار، پتروشــیمی غدیر مجوز واردات 

پنج هزار تن PVC را دریافت کرد.
»مرضیه طهماســبی« با بیان اینکه دفتر 
توسعه صنایع پایین دستی با همکاری دیگر 
ســازمان ها و ارگان های ذی ربط با جدیت به 
دنبال تنظیم بازار است، افزود: با هدف کاهش 
التهاب در بــازار PVC به پتروشــیمی غدیر 
مجوز داده شد تا اقدام به واردات پنج هزار تن از 

این محصول با هدف تنظیم بازار کند.
وی بــا اشــاره به اینکــه حفــظ منافع 
تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان واقعی 
محصوالت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد 
مورد توجه ویژه دفتر صنایع پایین دســتی 
قــرار دارد، گفت: همان طور کــه بارها اعالم 
شــده اعالم دقیق نیاز واقعی بازار از ســوی 
تعاونی های تامین نیاز و انجمن های تخصصی 
مصرف کننــده محصــوالت پتروشــیمی 
می تواند بازار را با آرامش بیشتری همراه سازد.

طهماســبی تاکیدکرد: عرضــه، تقاضا، 
قیمت و سیاست گذاری تنظیم بازار، از ارکان 
تنظیم بازار محصوالت پتروشــیمی اســت 
و طبق ابالغیه ســتاد تنظیم بــازار، فروش 
محصوالت پتروشــیمی فقط باید در بورس 
انجام شود. همچنین مشکالت برقی که منجر 
به توقف تولید پتروشیمی غدیر شده به زودی 
رفع و ایــن مجتمع پتروشــیمی حداکثر تا 
پایان  )پنجشــنبه، ۲۶ تیرماه( به مدار تولید 

بازخواهد گشت.

 تمهیدات ویژه 
وزارت نیرو برای 

سرمایه گذاری در پروژه های 
نمک زدایی آب دریا

معاون آب و آبفای وزیــر نیرو از تمهیدات 
ویژه وزارت نیــرو برای ســرمایه گذاری در 
طرح های نمک زدایی و شیرین سازی آب دریا 
در کشور خبر داد.»قاسم تقی زاده خامسی« 
امروز پنج شــنبه در آیین بهره برداری از ۲۰ 
پروژه صنعــت آب و برق اســتان هرمزگان 
در چارچــوب دوازدهمیــن هفتــه پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایــران کــه با حضور 
رئیس جمهوری و به صورت ویدئوکنفرانسی 
برگزار شد، اظهار داشــت: برای کسانی که در 
شیرین ســازی آب دریا برای مصارف صنعت 
و شــرب ســرمایه گذاری کننــد تمهیدات 
ویــژه ای را دیده ایــم و خیلی ســریع به آنها 
مجوز می دهیم که خودشــان مطالعه کرده، 
کارهایــش را انجام دهند و ســرمایه گذاری 
کنند.وی یادآوری کرد: با پیشــرفته شــدن 
فناوری آب شیرین کن ها در جهان، کشورها 
تامین آب شــرب و صنعت خود را به تدریج 
به سمت اســتفاده از آب دریا پیش می برند 
و دلیل آن این اســت که هم آب با کیفیت تر و 
هم دسترسی به آن آســان تر است.تقی زاده 
خامسی با اشاره به بهره برداری از فاز دوم آب 
شیرین کن بندرعباس اظهار داشت: ای.سی 
آب خروجی در اینجا ۵۰۰ اســت و با بهترین 
آب های کشور رقابت می کند. این تصفیه خانه 
در ۴ فاز قرار است انجام شود که فاز یک آن در 
سال های گذشته در همین دولت افتتاح شده 
و امروز فاز دوم آن افتتاح می شود که ۱۰۰ هزار 
متر مکعب در شبانه روز ظرفیت دارد و در واقع 
می تواند آب بندرعباس را دو برابر شــیرین 
کند.وی گفت: اکنون حدود ۷۰ میلیون متر 
مکعب آب از سدهای میناب و شمیل اونیان 
منتقل می شــود و این آب می تواند نمک آب 
را بســیار کاهش دهد و ترکیب این آب و آب 
ســدهای میناب و شــمیل می تواند در افق 
آینــده، آب بندرعباس را با کیفیــت، پایدار 
و تامین کند.معــاون آب و آبفــای وزیر نیرو 
افزود:  حدود ۲۰۴ میلیــون دالر در این پروژه 
سرمایه گذاری می شــود که افتتاح فاز امروز 
آن حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه به دنبال 
داشته اســت.وی افزود:  پیمانکار، تجهیزات 
دو فاز دیگــر را تقریبا« به محــل انتقال داده 
و ۱۰ درصد آن باقی مانده اســت و این قول را 
گرفتیم که تا پایان سال این دو فاز هم به نتیجه 
برســد.وی گفت: دو پروژه دیگر هم امروز در 
بندرعباس به بهره برداری می رســد که یکی 
آبرسانی به مجتمع گلخانه ای ۵۰۰ هکتاری 
میناب است که از سد شــمیل و نیان و شبکه 
آن آبرسانی شده است. در اینجا برای ۵ هزار نفر 
شغل مستقیم ایجاد خواهد شد. پروژه دیگر 
هم آبرسانی به شهرک صنعتی میناب است که 
به اتمام رسیده است. مجموعا در این دو پروژه 
۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.تقی زاده 
خامسی در پاسخ به سئوال رییس جمهوری، 
قیمت هر متر مکعب آب که از سرمایه گذار در 
قالب این سامانه خریداری می شود را ۱۰۸۰ 
تومان اعالم کرد و گفت: این آب برای صنعت 
قابل عرضه است و اگر قرار باشد از راه دور آب را 
انتقال دهیم و سرمایه گذاری کنیم استفاده از 

آب دریا مقرون به صرفه است.

عربستان سعودی اعالم کرد
افزایش تولید نفت اوپک پالس 

از ماه آینده
وزیر انرژی عربستان ســعودی در نشست 
روز چهارشنبه کمیته نظارتی مشترک وزیران 
اوپک پــالس اعالم کرد این گــروه محدودیت 
عرضه خود را از اوت از رکورد ۹.۷ میلیون بشکه 

در روز کمتر می کند.
شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان اظهار کرد با 
ادامه روند بهبود تقاضا بــرای نفت، گروه اوپک 
پالس به فاز بعدی توافق محدودیت عرضه خود 
حرکت کرده و کاهش تولیدش را کمتر می کند.

کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس 
روز چهارشنبه برای تصمیم گیری درباره روند 
کاهش تولید نفت دیدار کرد. عربستان سعودی 
و روسیه که بزرگترین اعضای این گروه هستند، 
در ژوئن توافق کرده بودند محدودیت عرضه ۹.۷ 

میلیون بشکه در روز را تا پایان ژوییه ادامه دهند.
طبق توافق اولیه ای که در آوریل منعقد شد، 
مقرر شــد اوپک پالس در ماههــای مه و ژوئن 
تولیدش را ۹.۷ میلیون بشکه در روز محدود کند 
و سپس محدودیت عرضه خود را به ۷.۷ میلیون 
بشکه در روز کاهش دهد و این میزان کاهش تا 
پایان سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند. سپس از ژانویه 
ســال ۲۰۲۱ محدودیت عرضه به ۵.۸ میلیون 
بشــکه در روز کاهش پیدا کــرده و این میزان 
کاهش تا پایان آوریل ســال ۲۰۲۲ ادامه پیدا 

کند.
طبق نشســت روز جاری کمیتــه نظارتی 
وزیــران اوپــک پــالس، کاهش تولیــد ۹.۷ 
میلیون بشکه در روز دیگر تمدید نخواهد شد. 
به گفته وزیر انرژی عربســتان ســعودی، این 
تولیدکنندگان قرار است محدودیت عرضه را به 
۷.۷ میلیون بشکه در روز کاهش دهند اما کاهش 
تولید در واقع بیشتر خواهد بود زیرا کشورهایی 
که طی ماههای گذشــته به تعهداتشان عمل 
نکردند، قرار است تا سپتامبر به جبران پرداخته 

و تولیدشان را به میزان بیشتری کاهش دهند.
اوپک پــالس بــرآورد کرده کــه مجموع 
کاهش تولید نفت این گــروه در ماههای اوت 
و ســپتامبر باید حدود ۸.۵ میلیون بشکه در 
روز باشــد زیرا عراق، نیجریه، آنگوال، روسیه 
و قزاقســتان باید برای جبران عدم پایبندی 
در ماههای گذشــته، تولیدشــان را به میزان 

بیشتری کاهش دهند.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان اظهار کرد که 
عربستان سعودی صادرات نفت خود را در اوت 
در سطح مشابه ژوییه نگه خواهد داشت. پیشتر 
رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود که 
عربستان ســعودی برای افزایش عرضه به بازار 

شتاب نخواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، الکساندر نواک، وزیر 
انرژی روســیه هم در این نشست اظهار کرد که 
تسهیل محدودیت عرضه این گروه از ماه آینده 
منطقی و مطابق با روند بازار اســت و تقاضای 
جهانی برای نفت پس از این که در آوریل تحت 
تاثیر تبعات پاندمی ویروس کرونا سقوط کرد، 

رو به افزایش است.

قرارداد ۱۵ میلیارد دالری 
آرامکو در هند به تاخیر افتاد

برنامه شــرکت ریالینس اینداستریز هند 
برای فروش ۲۰ درصد از سهام کسب و کار نفت 
به پتروشیمی خود به آرامکوی سعودی به تاخیر 

افتاد.
ریالینس اینداستریز که بزرگترین مجتمع 
پاالیشــگاهی جهــان را اداره می کند، ســال 
گذشته با هدف کاهش بدهیهایش، یک قرارداد 

۱۵ میلیارد دالری با آرامکو  اعالم کرد.
اما موکش آمبانــی، رییس هیــات مدیره 
ریالینــس اینداســتریز روز چهارشــنبه به 
سهامداران این شرکت اعالم کرد به دلیل شرایط 
غیرقابل پیش بینی در بــازار انرژی و وضعیت 
کووید ۱۹، قرارداد بــا آرامکو طبق زمان بندی 

اولیه پیشرفت نکرده است.
قرار بود قرارداد آرامکو تا مارس سال ۲۰۲۰ 

تکمیل شود.
ارزش ســهام ریالینس بدنبال این اظهارات 

بیش از شش درصد کاهش پیدا کرد.
وی سریکانت، مدیر مالی ریالینس در ژانویه 
گفته بود این قــرارداد تا چند مــاه دیگر کامل 

خواهد شد.
این گروه هندی ســرمایه گذاری از ســوی 
شرکتهایی شــامل فیس بوک، اینتل و کوالکام 
برای پلتفرم دیجیتالی ریالینس جیو دریافت 
کرده کــه کمک خواهــد کرد این شــرکت از 

بدهیهایش خالص شود.
گوگل هم با خرید ۷.۷ درصد سهم به ارزش 
۴.۵ میلیارد دالر، به حمایت از پلتفرم ریالینس 

جیو پرداخته است.
بر اســاس گزارش رویترز، آمبانی گفت: نیاز 
ما به ســرمایه گذاری تامین شــده است. با این 
حال ما در شرکت ریالینس برای دو دهه رابطه 
با آرامکوی سعودی ارزش قائل بوده و به شراکت 
بلندمدت متعهدیم. وی در ادامه افزود: ریالنس 
تالش خواهد کرد موافقــت رگوالتورها را برای 
جدا کردن کســب و کار نفت به پتروشــیمی و 
تبدیل آن به یک زیرمجموعه مجزا جلب کند تا 

فرصت شراکت آرامکو تسهیل شود.



سرپرست وزارت صنعت از برنامه این وزارتخانه برای عرضه یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار خــودرو در بازار خبــر داد و گفت: تولید خودرو 
۱۸ درصد افزایش یافت.حســین مدرس خیابانی در حاشیه بازدید 
و افتتاح ۱۱ طرح صنعتی گیالن با بیان اینکه تولید خودرو کشــور 
امسال ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است اظهار داشت: وزارت صمت 
عالوه بر اتحاذ راهکارهایی برای کنترل بازار خودرو برای عرضه یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو برنامه ریزی کرده است.سرپرست وزارت 

صمت فضای بیرونی کشــورمان را کمی پیچیده اعالم کرد و با بیان 
اینکه این وضعیت روند تولید را با مشــکل مواجه کرده است تصریح 
کرد: صنعتگران برای خودکفایی در تولید در حال تالش هستند و در 
همین راستا گام برمی دارند که نمونه بارز آن عزم یکی از شرکت های 
گیالن برای تولید ۱۵۰ هزار دستگاه کولر گازی است.مدرس خیابانی 
با بیان اینکه توان تولید ۷۰ درصد قطعات کولر اســپیلت در کشور 
فراهم شــده و از خروج ارز جلوگیری می کند ابراز داشــت: در حال 

حاضر تنها چند قطعه از این محصول از خارج کشــور وارد می شود 
که سعی می کنیم برای جلوگیری از ارزبری این مشکل را به نوعی در 
کشور برطرف کنیم و در زمینه تولید آن در داخل فراهم سازیم.وی 
این موضوع که تا چند سال قبل همه لوازم خانگی از خارج کشور وارد 
می شد را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه با خودکفایی هم اینک 
می توانیم ایــن کاال را در داخل تولید کنیم افزود: برای کاســتن از 

التهابات بازار خودرو نیز وزارت صمت برنامه های خوبی دارد .
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به اعتقاد یک کارشــناس صنعت خودرو کشور، 
با توجه به اینکه واقعیت بازار با آمــار تولید و عرضه 
خودروسازان ناهمخوانی هایی دارد، به نظر می رسد 
که میزان عرضه بســیار کمتر از تقاضا در بازار است؛ 
اما با از بین رفتن اختالف فاحش قیمت  خودرو میان 
کارخانه تا باازر، ممکن اســت عرضه فعلی زیاد هم 

باشد.
با توجه به اینکه ایران خودرو و ســایپا در سه ماه 
ابتدایی ســال جاری، در حدود ۲۰۰ هزار دســتگاه 
خودرو به مشتریان تحویل داده اند، در راستای بررسی 
اینکه آیا نیــاز واقعی بازار بیش از این  تعداد اســت؟  
امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی گروه مهندسی 
خودرو دانشگاه علم و صنعت-در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به اختالف فاحش میزان تولید و تقاضای 
خودرو در بازار، و تاکید براینکه این ۲۰۰ هزار دستگاه 
خودرو شامل تعهدات معوقات خوردوسازان است، 
اظهار کرد: در حال حاضر بازار بسیار آشفته و تحلیل 
آن سخت است؛ چراکه بسیاری از تعهدات ایفا شده 
خودروسازان از ابتدای سال، مربوط به تعهدات قبلی 

آن هاست.
این کارشناس صنعت خودرو کشور افزود: عالوه 
براین از سوی دیگر مشخص نیست که مصرف واقعی 
پاسخ داده می شــود یا تقاضا برای سرمایه؟! لذا واقعا 
نمی توان این دو را تفکیک کــرد. در حال حاضر آمار 
تولید هم چندان قابل اعتماد نیســت؛ چراکه باال و 
پایین شده و دارای نوسان است. با بررسی بازار نسبت 

به بهمن و اسفندماه ســال گذشته چه اتفاقی افتاده 
است. هرچند هم که با اعداد گمراه شویم اما به جای 

اعداد و ارقام باید به واقعیت های بازار توجه کرد.
پارادوکس بازار خودرو

به اعتقاد وی، در حال حاضر عرضه بســیار کمتر 
از »تقاضای ســرمایه گذاری« است. اما اگر قیمت ها 
واقعی شوند و مبنای قیمتی کارخانه به قیمت های 
بازار نزدیک شــود، امکان دارد، ایــن عرضه زیاد هم 
باشــد. در بازار خودروی این روزها از یک سو، تقاضا 
بسیار باالست و از سوی دیگر تقاضا پایین است و دچار 
یک پارادوکس شده است اما باید توجه کرد که کدام 

تقاضا باال و کدامیک پایین است؟
کاکایی تصریح کرد: در حــال حاضر تقاضا برای 
سرمایه گذاری بسیار باالست؛ به عنوان نمونه پراید 
۴۷ میلیون تومانی کارخانه، بیش از ۷۹ میلیون تومان 
در بازار آزاد فروخته می شــود؛ مشــخص است که 
این رانت ۳۰ - ۴۰ میلیــون تومانی، تقاضا را افزایش 
می دهد اما اگر روزی پراید ۷۸ میلیون تومان عرضه 
شــود؛ دیگر این حجم تقاضا وجود ندارد و به یکباره 
تقاضا ریزش می کند. بنابراین نکته مهم اینجاست 
که در فضــای غیرتعادلی هســتیم. گاهی مقداری 
کمی از نقطه تعادلی منحرف می شــویم اما در حال 

حاضر تعادل دچار بهم ریختگی شده است؛ چراکه از 
یک طرف، تولید نصف و از سوی دیگر رانت نسبت به 
قیمت خوردو ایجاد شده است که تعادل را کامال بهم 

ریخته است.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت تاکید کرد: البته بایــد گفت که بازنده 
اصلی این داســتان ها، عامه مردم هستند. بنده نه به 
عنوان اقتصاددان بلکه به عنــوان یک ناظر میگویم 
که بر بازار پیش بینی ما این اســت که در مورد بورس 
همان اتفاقی که در مورد صندوق های سرمایه گذاری 
که دو برابر سود بانکی می دادند، افتاد؛ در مورد بورس 
نیز رخ خواهد داد. زمانی که یک شــرکت ســودده 
می شــود می توان امیدوار بود که تا مدت ها این روند 
افزایش ســرمایه ادامه خواهد داشــت اما زمانی که 
مجموعه اقتصاد کشور دچار این شده که از یک جهت 
تولید پایین است اما از سوی دیگر افزایش سرمایه)از 
طریق بورس( رخ می دهد، قطعا در یک نقطه، در هم 
فرو خواهد ریخت که البته قابل پیش بینی به لحاظ 

زمانی نخواهد بود.
وی یادآور شد: خودرو از جمله کاالهایی است که 
همچون ســکه یا ملک، ارزش ذاتی آن حفظ خواهد 
شد اما در بورس خطر ریزش یکباره بسیار وجود دارد 
اما فعال رقیب بزرگی در بازار است که همه توجه ها را به 
خود جمع کرده و باعث شده حداقل خودرو باتوجه به 
تورم و افزایش نرخ ارز، از توقعات افزایشی قیمتی که 

برایش در نظر گرفته می شود، پایین تر باشد.

فرمانده مرفوک راهور پایتخت:
رانندگان ازمسیریاب های 

ایرانی استفاده کنند
فرمانــده مرفوک راهــور پایتخت گفت: 
با توجه به اینکه پلیس راهور نقشــه آنالین 
ترافیکی را در اختیار مســیریاب های ایرانی 
قرار داده است، این اپلیکیشن ها مزایای بیشتر 

نسبت به نمونه خارجی دارند.
به گزارش مهر، ســرهنگ محمد رازقی 
اظهار کرد: اســتفاده مردم از مســیریاب و 
نقشــه های ترافیکی در یکی دو سال اخیر به 
بهبود وضعیت ترافیک تهران بســیار کمک 

کرده است.
وی افزود: پلیس راهور هم در این ســال ها 
برای بهبود این مســیریاب ها کمک بسیاری 
کرده است، به عنوان مثال به مسیریاب بلد و 
نشان نقاط حادثه خیز را داده ایم و اگر دستیار 
صوتی در این اپلیکیشن ها در هنگام رانندگی 
فعال باشــد وقتی شــما به نقطه حادثه خیز 

برسید به شما هشدار داده می شود.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند 
ترافیک پلیس راهور تهران با اشــاره به اینکه 
نقاط حادثــه خیز نقاطی اســت که تصادف 
در آنجا زیاد می شــود ادامــه داد: توصیه ای 
به مردم دارم برای اینکــه در ترافیک نمانند و 
کمترین زمان را برای رسیدن به مقصد و سفر 

را اختصاص دهند.
وی گفت: ســعی داریم تا مسیریاب هایی 
که در حال حاضر در کشــور ما بومی هستند 
و توســط جوانان کشــور طراحی و استفاده 
می شود را بررسی کنیم تا بهترین مسیریابی 
که می تواند برای آنها فایده داشــته باشــد و 
نیازهای ترافیکــی را برطــرف می کند را به 

زودی به مردم معرفی کنیم.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند 
ترافیک پلیس راهور تهــران در پایان گفت: 
البته مسیریاب های ایرانی بدون عیب و نقص 
نیســتند اما می توان با کمک ما و اســتفاده 
از ســمت مردم آنهــا را در راســتای بهبود 

وضعیتشان کمک کرد.

داستان عوارض اشتباه در 
آزادراه های الکترونیکی!

در حالی کــه متولیان و ســرمایه  گذاران 
آزادراه هــای الکترونیکی از عــدم پرداخت 
عوارض و از سوی مردم گالیه می کنند برخی 
از مالکان خودرو نسبت به ارسال پیامک های 
اشــتباه و عوارض هایی که نباید بــرای آنها 
محاســبه می شــد اعتراض دارند که در این 
راستا معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: 
هر یک از رانندگان در این زمینه گالیه دارند 
آن را به شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور یا سامانه های پیامکی مورد 
نظر گزارش کنند تا نسبت به اصالح آن اقدام 

کنیم.
به گزارش ایسنا، برخی از رانندگان و مالکان 
خودرو نســبت به محاسبه اشــتباه عوارض 
الکترونیکی در آزادراه کشور اعتراض دارند و 
معتقدند که این عوارض برای آنها به اشــتباه 
محاسبه و ارسال شده است که عمدتا از طریق 
اپلیکیشن های تعریف شده در این زمینه این 

اتفاق برایشان رخ داده است.
البته پیش از این نیز برخی مالکان خودرو 
در ارتبــاط با پیامک های ارســال شــده در 
سال های گذشته انتقاد داشتند و معتقد بودند 
که این پیامک ها به اشــتباه برایشان ارسال 

می شود.

خبر

کارشناس صنعت خودرو

با رفع اختالف فاحش قیمت کارخانه و بازار؛ میزان عرضه 
فعلی شاید زیاد هم باشد

 طرح زوج و فرد 
در کرج لغو شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز از لغو 
طرح زوج و فرد کرونایی خودروها خبر داد.

به گزارش ایسنا، ســرهنگ غالمعلی شرق 
اظهار کرد: ایــن طرح که از هفته گذشــته در 

کالنشهر کرج اجرایی شده بود، لغو شد .
 این مســئول ادامه داد:  این اقدام براســاس 
تصمیم ستاد استانی مدیریت کرونا استان البرز 

صورت گرفته است.
وی توضیح داد: اجرای طــرح مذکور  از ۱۶  

لغایت ۲۲ از درب منزل در نظر گرفته شده بود.

معاون وزیر صمت و سرپرست 
سازمان ایدرو در بازدیداز خودرو 

سازی فردا:
استفاده از خودروهای برقی 

مزیت و الزام روز است
معاون وزیر صمت و سرپرست سازمان ایدرو 
در بازدید از شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا 
با اشــاره به موضوع آلودگی هوا در کالن شهرها 
و حرکت به سمت توســعه پایدار و حفاظت از 
محیط زیست ، استفاده از خودروهای برقی در 

کشور را مزیت و الزام روز توصیف کرد .
به گزارش شــاتا، امیر بیات با اشاره به اینکه 
مشــکل خودرو های برقی قیمت تمام شــده 
و باتــری آن اســت ، گفــت : وزارت صنعت و 
سازمان گســترش حمایت از تولید خودروها 
و موتورســیکلت های برقی را با نــگاه دقیق و 

کارشناسی در سال جهش تولید در برنامه دارد.
بیات با ابراز خرســندی از نگاه و برنامه های 
شرکت خودرو ســازی فردا در خصوص تولید 
خودروهای برقی گفت : باید به تعمیق و حداکثر 
سازی ســاخت داخل این نوع خودرو ها اهتمام 
شود، چرا که در آینده استفاده از خودروها برقی 

اجتناب ناپذیر خواهد بود .
وی تصریح کرد : اگرچه موضوع تحریم و کرونا 
اقتصاد کشــور را در مقطع کنونی با مشکالتی 
مواجه کــرده ولی همه باید بــرای کاهش این 
مشکالت تالش مضاعفی را به کار گیریم و برنامه 

های آینده نگرانه را با جدیت دنبال کنیم .
اتومبیل ســازی فــردا در ســمنان تولید 
خودروهای جدید بنزینی و برقــی را در برنامه 
خود دارد و پیش بینی می شود تا اواخر شهریور 
دو محصول جدیــد را به بــازار معرفی و عرضه 

می کند .
این شرکت خودروسازی در حال حاضر پژو 
پارس ایران خودرو را به صورت پیمانکاری برای 

این شرکت تولید می کند.

ادغام فیات-کرایسلر با پژو
دو خودروســاز بــزرگ جهان یعنــی پژو-

سیتروئن و فیات- کرایســلر در مراسمی از نام 
برندی که قرار است با ادغام این دو شرکت ایجاد 

شود رونمایی کردند.
به گزارش ایسنا، برند جدید محصوالت خود 
را تحت نام استالنتیس به بازار عرضه خواهد کرد 
که نامی یونانی و برگرفته از واژه استلو به معنای 

ستاره خواهد بود.
در بیانیه مشترک شرکت های پژو-سیتروین 
و فیات- کرایسر آمده است: برند جدید خودرویی 
دارای انگیــزه هــای نیرومند و یــک فرهنگ 
ســازمانی قدرتمند خواهد بود. مــا در کنار هم 
جمع شــده ایم تا به یک رهبــر جدید جهانی 
بازار خودرو تبدیل شویم که به تمامی نیازهای 

مشتریان با سالیق مختلف پاسخ دهد.

خبر

در نامه ای که به تازگی شرکت طراحی، مهندسی 
و تامین قطعات ایران خودرو )ساپکو( به انجمن قطعه 
سازان نســبت به روزآوری قیمت قراردادها ارسال 
کرده اســت، زمزمه هایی افزایش رقم قراردادهای 
قطعه سازان به گوش می رسد که این مسئله می تواند، 
منجر به رشــد قیمت قطعات و گرانی دوباره خودرو 
شود.سال هاســت که بازار خودرو روی ثبات به خود 

ندیده و قیمت خودرو در زمان هایی با رشد بسیاری 
روبه رو بود به صورتی که در ماه های گذشته، قیمت 
برخی از خودرو ها بیش از ۸۰ درصد افزایش داشــت 
و پیش فروش یک ساله ۲ شرکت خودروسازی بزرگ 
کشــور، برای بازگرداندن ثبــات قیمت ها و آرامش 
در بازار خــودرو تاثیرگذار نبود و با رشــد دوباره ۲۰ 
درصدی، این بازار وارد رکود خرید و فروش شــد و از 

این رو بالتکلیفی عجیبی در بازار خودرو ایجاد کرد.
از طرفی خودروسازان ادعای کاهش قیمت خودرو 
دارند و از طرف دیگر زمزمه هایی درخواست افزایش 
۵۵درصدی رقم قراردادهای قطعه ســازان به گوش 
می رسد. نامه ای که به تازگی ساپکو )شرکت طراحی، 
مهندســی و تامین قطعات ایران خودرو( به انجمن 
قطعه ســازان نســبت به روزآوری قیمت قراردادها 

ارسال کرده اســت، حکایت از افزایش مجدد قیمت 
خودرو دارد. در متن این نامه آمده اســت:با توجه به 
تغییرات نرخ ارز، نهادهای تولید و سرفصل هزینه ای 
در سال ۱۳۹۹ وفق قرارداد فی مابین و لزوم حمایت 
از زنجیره محترم تأمین جهت حفظ جریان تولید و 
تحقق شعار “جهش تولید” با موافقت محترم مدیریت 
ارشد ایران خودرو و شرکت ساپکو فرآیند به روزآوری 
قیمت تأمینی در دستور کار قرار گرفته و دعوت نامه 
سری اول سازندگان ارسال گردیده است. لذا با توجه 
به ضرورت به روزآوری قیمت قراردادها جهت تداوم 
تولید پایدار، شفافیت مالی و تدقیق بهای تمام شده 
محصوالت انتظار می رود کــه انجمن محترم قطعه 
ســازان همچون گذشــته ما را در این امر مهم یاری 
فرمایند.«براساس این نامه قطعه سازان باید مدارک 
و مستندات خود را به منظور آنالیز به ساپکو ارائه کنند. 
سال گذشته نیز ساپکو چنین اقدامی را انجام داد، اما 
به دلیل عدم همکاری های الزم از سوی برخی قطعه 
ســازان تبدیل به یک فرآیند زمان بر شد. در همین 
حال، دبیر انجمن قطعه سازان معتقد است: »اگر این 
روند مانند سال گذشته از سوی برخی قطعه سازان 
طی شود، تبدیل به یک فرآیند زمان بر خواهد شد، اما 
اگر قطعه سازان هر چه سریع تر مدارک و مستندات 
خود را ارائه کنند این روند زودتــر به نتیجه خواهد 

رسید و بین دو تا سه ماه زمان خواهد برد.«

آنسوی علت گرانی قطعات خودرو

استاد دانشگاه تاکید کرد:
تعدد قوانین، مانع جدی رونق تولید

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه تعدد قوانین یکی از مشکالت 
نظام قانونگذاری کشور است، گفت: حل مشکالت اساسی کشور نیازمند کار علمی 
بوده و هزینه بر است ، قوانین کسب و کار باید تسهیل شده و اجماع ملی منطقی روی 

مسایل وجود داشته باشد.
“امیرحسن کاکایی« در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین و مقررات فعلی تکافوی 
حمایت از تولید داخلی را می دهد یا خیر؟ افزود: تعدد قوانین یکی از مشکالت نظام 

قانونگذاری کشور است و بسیاری از قوانین موجود اضافه هستند.
وی گفت: از این مهمتر، مقررات و آیین نامه ها هستند که در سطح مجلس نیستند، 
اما در حیطه قوانین و مقررات می گنجنــد و در برخی جاها با قوانین اصلی متناقض 
بوده و در تضاد هستند.کاکایی با اشــاره به ادغام وزارتخانه های بازرگانی با صنایع و 
معادن در حدود ۲۰ سال پیش، بیان داشــت: یکی از دالیل آن، مکانیسم تعرفه ها 
بود؛ تعرفه هایی که باید به گونه ای طراحی می شدند که هم از تولیدکنندگان و هم 
از مصرف کنندگان حمایت می کردند، بنابراین عــده ای باید منافع کل را بهینه می 
کردند تا بازی برد- برد راه می افتاد.وی ادامه داد: در جهان بارها و بارها ثابت شده که اگر 
به طور مطلق از تولید کنندگان حمایت کنیم، بی کیفیتی، انحصار و قیمت های باال به 
وجود خواهد آمد و بر عکس، اگر از مصرف کنندگان به طور مطلق حمایت شود، افت 
اقتصادی، مصرف گرایی و در ادامه فقر و بدبختی را به دنبال خواهد داشــت.به گفته 
این استاد دانشگاه، اکنون پس از گذشت ده ها ســال به نظر می رسد با گفت وگوی 
ساده نمی شود موضوعات اینچنینی را حل کرد، بلکه باید مبتنی بر دانش، تحقیقات 
و گفت وگوی گسترده باشد.وی یادآور شد: در جلسات و نشست ها شاهدیم هر کس 
به بیان بخشی از یک کل می پردازد، انگار همه با هم موافقند و مثبت حرف می زنند، 
اما اگر به همین راحتی بود چرا مسائل حل نشــده باقی ماند؟کاکایی بیان داشت: از 
حدود ۱۵ سال پیش و اوایل دولت نهم، راه اندازی اتاق های فکر در سطح ملی باب شد 
و در دستور کار قرار گرفت، اشــکال آن این بود که فقط به کلمه اتاق فکر چسبیدند و 
مشاوران را کنار گذاشتند.وی ادامه داد: نتیجه این شد که قوانین و مقررات به سادگی 
و بر اساس یک نشست دورهمی عوض می شــد، در حالی که هزینه های زیادی در 
ادامه به دنبال داشت.این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: سال های سال است که 

همگان می دانند تعرفه های ورود خودرو به کشور با تناقض روبرو است.
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 شنبه 

دوره کاربــردی »۵G Towards« با هدف ارائــه آموزش های 
کاربردی و تربیت نیروی انسانی در حوزه نسل پنجم ارتباطات همراه، 

توسط دانشکده علمی کاربردی مخابرات برگزار می شود.
هدف از برگزاری این دوره، ارائه آمــوزش های کاربردی و تربیت 

نیروی متخصص برای بازار کار صنعت ارتباطات اعالم شده است.
حســن یگانه معاون آموزشی و پژوهشی دانشــکده مخابرات در 
این باره گفت: در جهت کاربردی تر شــدن دوره و با توجه به اهمیت و 

نقش بهره مندی و توسعه ۵G در شکل گیری کسب وکارهای مبتنی 
بر فناوری های نوین به ویژه اینترنت اشیا )IoT (، شرکت کنندگان در 
این دوره عالوه بر یادگیری مباحــث کلیدی و اصلی با دنیای فناوری 

اینترنت اشیاء نیز آشنا خواهند شد.
وی افزود: ترکیب این دو مبحث، عالوه بر افزایش دانش و تخصص 
فارغ التحصیالن مرتبط، می تواند محرک خوبی بــرای خلق ایده و 
کارآفرینی در این دو موضوع باشــد. در همین راستا فرصت حمایت 

از ایده ها و ســرمایه گذاری برای تولیــد MVP ایده هایی که قابلیت 
تجاری شدن دارند نیز، مهیا شده است.

به گفته یگانه ظرفیت این دوره بســیار محدود اســت و پذیرفته 
شــدگان دوره، ۱۰۰ ساعت آموزش شــامل مباحث تئوری، عملی 
و مهارت های نــرم زیرنظر اســاتید و مربیان فعــال در زمینه ۵G و 
IoT می گذرانند و در صورت ارائه موفق پــروژه عملی در پایان دوره، 

گواهینامه معتبر به آنها اعطا خواهد شد.

دوره کاربردی آموزشی نسل پنجم ارتباطات همراه »۵G« برگزار می شود
فن آوری 

عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات

توییتر برخی اشخاص 
سرشناس هک شد

حســاب های توییتری الون ماسک، جف 
بزوس، بیل گیتس و باراک اوباما هک شــد و 
هکرها از این اشــخاص درخواست بیت کوین 

کردند.
حســاب های کاربری باراک اوباما رییس 
جمهوری ســابق آمریکا، جو بایــدن نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا، کانیه 
وست خواننده، ایالن ماسک بنیانگذار تسال و 
جف بزوس موسس آمازون هک شده و به نظر 
می رسد این حمله هکری، بزرگ ترین هک در 

تاریخ شبکه های اجتماعی است.
در حســاب های توییتری هک شــده، با 
درج آدرس یک کیف پول بیت کوین، نوشته 
شــده بود: امروز به خاطر کووید-۱۹ احساس 
بخشــندگی می کنم. هر توییتــی که به این 
آدرس ارسال کنید، ظرف نیم ساعت آینده دو 

برابر خواهد شد.
گفته می شود چندصد نفر فریب این هک 
را خورده اند و بیش از ۱۰۰ هــزار دالر به این 

حساب ریخته شده است.
این توییت ها چند دقیقه بعد از اینکه در این 
شبکه اجتماعی قرار گرفتند پاک شدند. توییتر 
از پست توییت های بســیاری از حساب های 
تاییدشده جلوگیری کرده و اعالم کرد در حال 
بررسی این موضوع اســت و این حساب ها تا 
چند ساعت دیگر قادر به ارسال توییت خواهند 

بود.

فیسبوک برای بهبود دسترسی 
به اینترنت ربات و کابل فیبر 

نوری خود را می سازد
شرکت فیسبوک به امید بهبود زیرساخت 
های اینترنت و بهبود دسترســی به اینترنت 
از طریق ربات هایی که به ســرعت در امتداد 
خطوط برق حرکت می کننــد، ربات و کابل 
فیبر نــوری مخصــوص خود را می ســازد تا 
خطوط طوالنی کابل فیبر نوری خود را مستقر 

کند.
روش ارســال ماهواره های بیشتر به فضا 
به منظور بهبود اتصال به اینترنت در سراســر 
جهان، همانگونــه که شــرکت هایی نظیر 
اسپیس ایکس در پروژه »اســتارلینک« در 
دســت اقدام دارند، در حال انجام اســت، اما 
فیســبوک از زاویه دیگری به ایــن حوزه وارد 

شده است.
فیسبوک اعالم کرده اســت که یک ربات 
ســاخته که در امتداد خطوط بــرق موجود 
حرکت می کند و کابل فیبر نوری ساخته شده 

توسط فیسبوک را در کنار آن مستقر می کند.
این شرکت معتقد است که این روش برای 
کابل کشی اینترنت به خصوص در کشورهای 

در حال توسعه مقرون به صرفه تر خواهد بود.
هدف نهایی فیســبوک افزایش دسترسی 
به اینترنت در سراسر جهان است. به گفته این 
شرکت، این فیسبوک نیســت که اینترنت را 
ارائه می دهد، بلکه در عوض مجوز استفاده از 
این فناوری را به شــرکت هــای دیگر خواهد 
داد. سپس این شــرکت ها می توانند همراه با 

شرکت های مخابراتی خدمات ارائه دهند.
اولین شــرکتی که به فیســبوک پیوسته 
 ”NetEquity Networks“ است، شرکت
است. این دو شــرکت با همکاری یکدیگر به 
دنبال راه اندازی ربات فیسبوک در سال آینده 

هستند.
فیسبوک به منظور ساخت این کابل های 
فیبر نوری، با »وین کاچمار« طراح کارکشته 
و شــناخته شــده کابل همکاری کرده است. 
وی همچنین به فیسبوک کمک کرد تا ربات 

مخصوص این کار را بسازد.
فیسبوک می گوید این اولین مورد است که 
یک کابل فیبر نوری نوآورانه ساخته شده که 

در برابر آسیب مقاوم است.
نوآوری مهم دیگر نیز سیستم رباتیک است 
که امکان این را فراهــم می کند که کابل فیبر 
نوری در امتداد خطوط توزیع ولتاژ متوســط 
گسترش یابد. ادغام این دو فناوری باعث می 
شود که فیبر نوری به روشی که تاکنون وجود 
نداشته است، استقرار یابد.این ربات به شکلی 
بسیار تمیز و مرتب کار می کند و به دور کابل 
های برق مــی چرخد و اگر در مســیر خود با 
هرگونه مانعی روبرو شــود، به سادگی خود را 
بلند کرده و از باالی آن رد می شود و به راه خود 
ادامه می دهد.تیم سازنده اطمینان داده است 
که روی استفاده از شبکه کابل های برق موجود 
تمرکز کند تا نیازی به ایجاد زیرساخت های 
خاص یا احتیاج به حفر زمین برای نصب کابل 

های فیبر نوری نباشد.

پژوهشگران آمریکایی ابداع کردند
فناوری جدیدی برای کاهش 

انفجار ابزار الکترونیکی
پژوهشــگران آمریکایی، فناوری جدیدی 
ابداع کرده اند که می تواند امکان شارژ سریع تر 
باتری هــای لیتیومی را فراهم کنــد و میزان 

انفجار را در ابزار الکترونیکی کاهش دهد.
باتری های تلفن همراه اغلــب آنقدر گرم 
می شــوند که امکان آتش گرفتن آنها وجود 
دارد. این مشکل در بیشتر موارد، به باتری های 
لیتیوم- یون برمی گردد. این باتری ها به رغم 
فراهم کردن شــارژ بلندمدت برای ابزار خود، 

می توانند حرارت آن را نیز باال ببرند.
پژوهشگران »دانشــگاه تگزاس ای  اند ام” 
)Texas A&M(، فنــاوری جدیــدی ابداع 
کرده انــد که می توانــد از گرم شــدن باتری 
لیتیومی و آســیب دیدن آن پیشگیری کند. 
آنها طراحی جدیــدی برای آند باتــری ارائه 
داده اند که در آن از یک نانولوله کربنی استفاده 
می شــود و امکان ذخیره ایمن تعداد زیادی از 
یون های لیتیوم را فراهم می کند تا خطر آتش 
گرفتن باتری کاهش یابد. پژوهشــگران باور 
دارند که این فناوری جدید، به شــارژ سریع تر 

باتری های لیتیومی کمک خواهد کرد.
از   ،)Juran Noh( نــوح”  “ژوران 
پژوهشگران این پروژه گفت: ما نسل جدیدی 
از آندها را برای باتری های لیتیوم- یون طراحی 
کرده ایم که در تولید جریان های مورد نیاز برای 
شارژ ســریع ابزارهای الکترونیکی، عملکرد 
کارآمدی دارند. این فناوری جدید، از انباشته 
شدن لیتیوم بیرون از آند پیشگیری می کند 
زیرا همین موضوع، یکی از دالیل مهم انفجار 

ابزار است.
وی افزود: در طراحی آند باتری، معموال از 
لیتیوم خالص استفاده می شود. اگرچه تراکم 
انرژی لیتیوم باال است اما امکان از بین رفتن آن 

نیز وجود دارد.
پژوهشــگران برای برطرف کــردن این 
مشکل، آندهایی را با اســتفاده از نانولوله های 
کربن طراحی کرده اند که قابلیت رســانایی 
باالیی دارند و سبک وزن هستند. نانولوله های 
کربن توانســتند توانایی باتری را برای شارژ 

سریع تر افزایش دهند.
نوح افزود: ســاخت باتری های لیتیوم که 
ایمن هستند و طول عمر زیادی دارند، چالش 
علمی چند دهه به شمار می رود. آندهایی که ما 
ابداع کرده ایم، بر این موانع غلبه می کنند و گام 
مهمی به سوی کاربردهای تجاری باتری های 

لیتیومی به شمار می روند.
 ”Nano Letters“ این پژوهش ، در مجله

به چاپ رسید.

رونمایی از طراحی کاوشگر 
سیاره زهره

سازمان فضایی آمریکا )ناســا( از طراحی 
جدید کاوشــگری که می تواند بــه کاوش در 

سطح سیاره زهره کمک کند، رونمایی کرد.
زهره، ناهید یا ونوس )Venus( به ترتیب 
نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمین سان 
منظومه شمســی اســت که در مداری میان 
مدارهای زمیــن و عطارد قرار گرفته  اســت.

سیاره زهره از نظر مداری، نزدیک ترین فاصله 
به زمین را دارد. زهره بعد از ماه، درخشان ترین 
جرم آسمانی طبیعی است که به هنگام شب 
در آســمان زمین دیده می شود. دمای سطح 
مریخ بیــش از ۸۵۰ درجه فارنهایت و فشــار 
هوا در این ســیاره ۹۲ برابر بیشتر از فشار هوا 
در سطح زمین است.اکنون ناســا از طراحی 
کاوشگر جدیدی رونمایی کرده است که برای 
کاوش در سطح این سیاره مورد استفاده قرار 
می گیرد. طراحی این کاوشــگر که »ونوس 
فیلرز« )Venus Feelers( نام دارد، توسط 
یک معمار و طــراح مصری به نام »یوســف 
غالی« تهیه شده اســت.غالی طراحی خود را 
برای بخشی از مسابقه ناســا با عنوان »کاوش 
در جهنم« ) Exploring Hell( ارسال کرد 
که یک فراخوان باز برای ارائــه طراحی های 
جدید و آزمایشــی کاوشــگری بود که بتواند 
در شرایط جهنمی سطح ســیاره ناهید دوام 
بیاورد.طراحی غالی، بر ساختار یک دیده بان 
سه چرخه تمرکز دارد که به قسمت جلوی این 
کاوشگر متصل است. این دیده بان به شناسایی 
سنگ های بزرگ یا سوراخ های عمیق کمک 
می کند تا کاوشــگر در اراضی صخــره ای یا 
ناهموار گیر نکند. غالی برای ارائه این طراحی 
برنده جایــزه ۱۵ هزار دالری خواهد شــد و 
مهندسان ناسا با بررسی این طراحی به دنبال 
روش هایی برای ادغام آن در طراحی های آتی 

خود برای کاوش در ونوس خواهند بود.

خبرخبر

۸

نتایج یک پژوهش نشــان داد که اعتیاد مادران 
به شــبکه های مجازی باعث نارضایتی زناشویی و 

ایجاد مشکالت رفتاری در کودکان می شود.
امروزه شــبکه های اجتماعی مجــازی مانند 
تلگرام، اینســتاگرام، فیس بوک و... توســط افراد 
بســیار زیادی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. 
این شبکه ها در کنار خدماتی در زمینه ارتباطات و 
اطاع رسانی هایی که دارند، آسیب هایی نیز به همراه 
داشته اند. با توجه به این موضوع پژوهشگران گروه 
روان شناسی دانشگاه الزهرا در مطالعه ای به بررسی 
رابطه اســتفاده آسیب زا از شــبکه های مجازی از 
سوی مادران با رضایت زناشویی آن ها، رابطه آن ها با 
فرزندان و مشکالت رفتاری فرزندانشان پرداختند.

محیــا یاریگــرروش و فریــده عامــری و 
همکارانشــان؛ پژوهشــگرانی بودنــد کــه این 
بررســی را انجام دادند. این پژوهش در دو بخش 
کمی و کیفی انجام شــد. در بخــش کمی ۳۲۳ 
نفر از مادرانی کــه دارای فرزند پیش دبســتانی 
بودنــد بــا روش نمونه گیــری دردســترس در 
مکان های عمومی مانند پارک ها، سراهای محله، 
فرهنگ ســراها و... انتخاب شــدند. این مادران به 
پرسش نامه های »استفاده آسیب زا از شبکه های 
اجتماعی مجازی«، »سنجش رابطه«، »مقیاس 

رابطه والــد- کودک« و »پرســش نامه توانایی ها 
و مشــکالت کودکان« پاســخ دادند. داده های به 
دســت آمده با روش های آماری مورد بررسی قرار 
گرفتند. در بخش کیفی ۱۷ نفــر از مادرانی که به 
استفاده از شــبکه های مجازی وابستگی داشتند، 
با نمونه گیــری هدفمند انتخاب شــدند و با آن ها 

مصاحبه انجام شد.
مادران شــرکت کننده در ایــن پژوهش ۲۵ تا 
۴۵ ســاله بودنــد. ۵.۹ درصد آن هــا تحصیالت 
دیپلم و پایین تر، ۲۶.۳درصــد فوق دیپلم، ۴۳.۷ 

درصد لیســانس، ۱۷.۶ فوق لیسانس و ۴.۶ درصد 
تحصیالت دکتــری داشــتند. ۶۱.۶ درصد آن ها 

خانه دار و ۳۵.۳ درصد شاغل بودند.
نتایج پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی و 
رابطه مادر-کودک در ارتباط اســتفاده آسیب زا و 
مشکالت رفتاری نقش واســطه ای معنادار دارند. 
همچنین نشان داد که وابســتگی به شبکه ها در 
ارتباط با همســر و فرزند مداخله می کند و سبب 

ایجاد مشکالت رفتاری در کودکان می شود.
به گفته پژوهشــگران این تحقیق »مادری که 

به استفاده از این شــبکه ها اعتیاد دارد و به شکل 
بیمارگونه و آسیب زا از آن ها استفاده می کند، این 
مسئله هم بر رضایت زناشــویی او و هم بر ارتباط 
با فرزندش اثــر می گذارد«. با توجه بــه یافته ها و 
محدودیت های این پژوهــش، در آینده مطالعات 

بیشتری در این زمینه باید انجام گیرد.
نتایــج این پژوهش بــه صــورت مقاله علمی 
پژوهشــی خرداد ماه ســال جــاری )۱۳۹۹( در 
فصل نامه خانواده و پژوهش منتشر شده است. در 
این مقاله در خصوص اعتیادزا بودن شــبکه های 
اجتماعــی آمده اســت:  »اســتفاده از تلفن های 
همراه هوشمند رایج ترین وســیله دست یابی به 
شبکه های مجازی است و به دلیل قابلیت دسترسی 
آسان تر گوشــی همراه نســبت به ابزارهای دیگر 
چون لپ تاپ و کامپیوتر شــخصی دست یابی به 
اینترنت و شــبکه های مجازی نسبت به گذشته 
بیش از پیش تسهیل شده است. با وجود استفاده 
از جنبه های مثبت شــبکه های مجــازی مانند 
کاربرد اطالع رسانی، ســهولت در برقراری ارتباط 
با اعضای خانواده، دوســتان و آشــنایان در وهله 
نخست از آن جا که این شبکه ها نسبت به گذشته 
در دسترس ترند اعتیاد و وابســتگی در فرد ایجاد 

می کنند«.

نتایج یک بررسی نشان داد

اثرات استفاده مادران از شبکه های اجتماعی

هوآوی در ادامه جذب شــرکای تجاری و توسعه 
مارکت دیجیتالی خود یعنــی اپ گالری، به تازگی 
پنج شریک تجاری جدید را به اکوسیستم خود اضافه 
کرده اســت.هوآوی اعالم کرده که تعــداد کاربران 
فعال ماهانه در اکوسیستم نرم افزاری اش ۲۵ درصد 
رشد داشته است. این شــرکت همچنین برنامه ها و 
همکاری های مشترکی که اکوسیستم N+۸+۱این 

شرکت را وسیع تر می کنند را معرفی کرد.
منظور از اکوسیســتم N+۸+۱ ، اکوسیستم نرم 
افزاری و ســخت افزاری هوآوی اســت که می تواند 
تجهیزات هوشمند مختلف را با استفاده از زیرساخت 

Huawei HiLink به یکدیگر متصل کند.

پنج شــرکت و محصوالت زیر به عنوان شرکای 
تجاری جدید هوآوی معرفی شده اند:

)Samsonite( سامسونیت
جاروبرقی رباتیک هوشمند ۳۶۰

)Kärcher( کارشر
کتری برقی هوشمند ترموســتاتیک جویونگ 

)Joyoung(
)OPPLE( المپ های اُپِل

اما این محصوالت چگونه به هــوآوی و اپ گالری 
ربط پیدا می کند؟ سامســونیت می خواهد مزایای 
متصل بودن هنگام ســفر را به کاربــران ارائه دهد. 
کاربــران N+۸+۱ می توانند به ســادگی دســتگاه 

هوآوی  خود را به قفل هوشمند سامسونیت نزدیک 
کنند تا در چمدان شان قفل شود. یا می توان به اضافه 
 N+۸+۱ شدن جاروبرقی رباتیک ۳۶۰ به اکوسیستم
اشاره کرد. این جاروبرقی رباتیک می تواند کف منزل 
را به صورت هوشــمند و کامال خــودکار تمیز کند. 
امکان کنترل کردن و نظارت بر عملکرد این جاروی 
 Huawei AI Life رباتیک از طریــق اپلیکیشــن
فراهم می شود.کاربران با استفاده از کارشر می توانند 
از میزان عمر فیلتر دستگاه تصفیه  آب و کیفیت آب 
منزل مطلع شــوند. کنترل و نظارت بر این عملکرد 
 Huawei AI Life هم با اســتفاده از اپلیکیشــن
میسر می شود. کتری برقی هوشمند ترموستاتیک 

جویونگ هم به اکوسیســتم  N+۸+۱ هوآوی اضافه 
می شــود. کاربران می توانند کتری  هوشمند خود را 
را با استفاده از اپلیکیشــن Huawei AI Life از راه 
دور کنترل کنند و بر عملکرد آن نظارت داشته باشند. 
المپ های اوپل هم طیفی از محصوالت روشنایی را 
به اکوسیســتم هوآوی اضافه می کند.عالوه بر این، 
شــرکت هوآوی در حال افزودن اپلیکیشــن های 
جدید به AppGallery است. شبکه های اجتماعی 
اضافه شده شــامل تلگرام، وایبر و تیک تاک هستند. 
 Cut Cut، برنامه هــای ویرایــش عکس از جملــه
 AppGallery هم در PhotoGrid و PicsArt

قابل دسترس هستند.

باطری لپتاپ ها شاید تنها نکته منفی اســتفاده از آن ها باشد. این 
باطری ها که معموال قدرت زیادی ندارند پس از استفاده طوالنی مدت 
ضعیف می شــوند اما راه هایی برای محافظت و افزایش طول عمر آن ها 

نیز وجود دارد.
بسیاری از مردم با کمک لپتاپ های شخصی و کاری خود زندگی 
می کننــد؛ گروهی با لپتاپ هایشــان به تدویــن ویدیوها، ویرایش 
عکس ها و نوشــتن درباره موضوعات گوناگون می پردازند و گروهی 
هم از لپتاپ برای تماشــای فیلم و ســریال، گوش دادن به موسیقی 
و خواندن مطالب موردعالقه شــان اســتفاده می کنند. با این حال 
بســیاری از کاربران لپتاپ های ارزان قیمت و حتــی گران قیمت از 
باطری محصوالت محبوب خود شکایت دارند. اگرچه باطری بیشتر 
لپتاپ ها برای اســتفاده طوالنی چندان مناسب نیست اما عادت ها و 

رفتارهای نادرست کاربران هم تضعیف بیشــتر این باطری ها نقش 
مهمی دارد.

استفاده از باطری لپتاپ اصول و قواعد خاصی را می طلبد که در ادامه 
به بررسی آن ها می پردازیم اما پیش از هر چیزی الزم است بدانید که این 
قواعد به معنای افزایش عملکرد باطری لپتاپ شما نیست و تنها طول 

عمر فعلی آن را افزایش می دهد.
از تخلیه کامل باطری لپتاپ جلوگیری کنید

یک بــاور قدیمی می گوید بهتر اســت بــرای مراقبــت از باطری 
گجت های خود آن ها را به صورت کامل شــارژ کنیــد و در ادامه اجازه 
دهید تا به صورت کامل هم شــارژ خود را از دست دهند. متاسفانه این 
تصور بیش از حد اشتباه است. این حالت به باطری لپتاپ شوک زیادی 
وارد می کند و حتی ممکن است آسیب شدیدی به همراه داشته باشد. 

بنابراین بهتر اســت به جای رهاکردن باطری تا تخلیه کامل و سپس 
شــارژکردن کامل آن، پس از رســیدن به ۲۰ یا ۳۰ درصد از ظرفیت 
باطری لپتاپ آن را شــارژ کنید و پیش از آن که برای مدتی حتی کوتاه 

روی ۱۰۰ درصد ظرفیت بماند، از برق جدا کنید.
از حافظه SSD استفاده کنید

اســتفاده از درایو حافظه SSD برای لپتاپ به شــما کمک می کند 
تا مصــرف انرژی لپتاپ خود را به شــدت کاهش دهید. نســل جدید 
حافظه های درایوی که با نام SSD شــناخته می شوند، از فناوری های 
جدید یاری می گیرند تا سرعت بیشــتر و البته انرژی مصرفی کم تری 
داشته باشند. به همین دلیل شاید بهتر باشد از هارددیسک های جدید 
استفاده کنید. با این حال فراموش نکنید که حافظه های SSD قیمت 

بسیار زیادی دارند.

هوآوی ۵شریک تجاری جدید را به مارکت App Gallery اضافه کرد

چند  روش برای افزایش طول عمر باطری لپ تاپ


